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Advies van Jos:  Meteen doen deze wandeling! Dit is een van de meest panoramische wandelingen van de 
wandelgids. Ten zuidwesten van Verviers ligt aan de Hoëgne het stadje Pepinster. Tijdens deze pittige 
wandeling loopt u meteen door het hellingbos naar een uitzichtpunt en volgt u een veldweg naar Chateau 
des Mazures.  Na een zeer pittige bosklim komt u boven in het dorpje Tancrémont en vanaf nu is het alleen 
maar genieten van prachtige uitzichten. U loopt met mooi uitzicht omlaag naar het gehucht Rondehaie, Via  
leuke paadjes, door weilanden met klaphekjes en het ene uitzicht vloopt u naar het Les Villers len dan oopt 
u weer de bossen in en daalt u af naar de Hoëgne.  Via nog een verrassende klim komt u weer in Pepinster 
en wandelt u langs de Hoëgne terug naar de parkeerplaats. Neem zelf proviand mee. Zoek een heldere 
zonnige dag uit want de panorama’s zijn adembenemend. De route voelt langer aan dan 11 km. 
 

Startadres: parkeerplaats voor de brug over de Hoëgne en bij zijkant van woonzorgcentrum Résidence  Au 
Fil de Hoegne, navigatie: Rue Neuve 35, Pepinster. Tussen huisnr. 33 en het politiebureau rijdt u de 
asfaltweg in. Aan de 3-sprong bij woonzorgcentrum (flat) gaat u L. Rij door tot voor de brug over de 
Hoëgne en parkeer links op de parkeerplaats. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

10,98 km  3 uur  172 m  376 m 

 
 

1406 PEPINSTER 11 km 
 

1. Met uw rug naar de parkeerplaats en uw 
gezicht naar het woonzorgcentrum (flat) 
Résidence  Au Fil de Hoegne gaat u L en steekt u 
RD via voetgangersbrug met nauwe doorgangen 
de Hoëgne over.   
 

Bij de overstroming in juli 2021 is de brug 
weggeslagen. Laat even weten als er weer een brug 
is geplaatst. Alvast bedankt. Is dit nog niet het geval, 
ga dan voor de brug R met links de beek. Blijf de weg 
RD volgen, die na 150 m voor spoorweg talud naar 
rechts buigt. Aan de voorrangsweg gaat u L onder 
het spoorwegviaduct door. Meteen daarna gaat L 
(Rue François Jacob) over de asfaltweg. Blijf deze 
weg, die na 150 m overgaat in de Rue de la 
Liberation en die na 300 m haaks naar links buigt 
,RD volgen. Waar de weg 200 m verder bij huisnr. 1 
weer naar links buigt en dan Chalsèche heeft, gaat u 
bij wegkruis type vliegermodel, zitbank en stenen 
pilaar met kruisje (kruiswegstatie II) RD (rode rh/wit-
rood/groen+) over de grindweg, Ga dan verder bij 
**** in dit punt). 
 

Na de brug gaat u RD (rode rechthoek (rh)) de 
trap omhoog en volg het pad, dat enkele bochten 
maakt, langs de houten reling door het hellingbos 
omhoog. Na 200 m gaat u aan de omgekeerde Y-
splitsing scherp L (rode rh) verder omhoog. 
 

(Als u hier RD loopt, dan heeft u even verder bij 
uitzichtpunt/Point de Vue mooi uitzicht over Pepinster 
o a,. op de St Antonius Abtkerk (1893-1899) en de 
spoorlijn Luik-Aken. Hier beneden, links van de 
spoorlijn,  stroomt de Hoëgne in de Vesdre. In de 
19e//begin 20e eeuw was Pepinster door de 
lakenindustrie een welvarend stadje). 
 

Na 100 m gaat u aan de Y-splitsing R (wit-
rood/rode rh) omhoog. Na ruim 50 m gaat u  
boven na trapje bij schuilhut met picknickbank R 
(rode rh/wit-rood) de asfaltweg omlaag. 
 

(U passeert meteen rechts een stenen 
bevrijdingsmonument. Voor u in de verte ziet u in het  
hooggelegen Cornesse de  Onze-Lieve-Vrouw-
Tenhemelopnemingskerk (1896)).  
 

Vlak daarna aan de 3-sprong, met links Domaine 
Chalsèche (mooi verbouwde en gerestaureerde 
grote hoeve), gaat u RD verder omlaag. Vlak 
daarna, waar de asfaltweg rechts omlaag buigt, 
gaat u bij wegkruis type vliegermodel, zitbank en 
harstenen zuil met kruisje (kruiswegstatie II) L 
(rode rh/wit-rood/groen+) over de grindweg, **** 
die u geruime tijd RD volgt met rechts beneden 
het Vesdredal.  
 

(Na circa 500 m ziet u links boven Château Charles 
(1843)). 
 

Na 700 m gaat u omlaag lopend aan de 3-sprong 
bij zitbank RD (groen+) de smalle (verharde) weg 
omlaag.    
 

(Rechts beneden ziet u het toegangs- poortgebouw 
van  Chateau des Mazures, dat u dadelijk passeert). 
 

Na 200 m passeert u een toegangshek van 
Chateau des Mazures  dat in  1854 gebouwd is 
voor de industrieel E. de Biolley. Bij vijver buigt 
de veldweg rechts (groen+/wit-rood) omhoog.  
 

(Meteen rechts heeft u mooi zicht op de tuin van het 
kasteel en op het in Engelse neogotische stijl 
uitgevoerde Pavillon d’entree (poortgebouw/nu 
vakantiewoning0, dat bij het kasteel hoort.  
 

Rechts boven de ingang van spoortunnel ziet u een  
kasteelruïne). 
 

Bij vervallen (2020) boerderij met een mooie 
verbouwde schuur tot woning (nr. 4) wordt de 
grindweg een steile stijgende asfaltweg. Na 100 m 
aan de Y-splitsing, met rechts een  breed ijzeren 
hek/”parkeerplaats”,  gaat u R (groen +/wit-rood) 
over het pad met links de bosrand.  
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2.  Aan de 4-sprong gaat u RD (groen+/wit-rood) 
het stenige pad omlaag met rechts een weiland. 
Negeer zijpaden.  Na bijna 300 m gaat u beneden  
aan de T-splitsing voor helling met gekapt (2021) 
bos R de bosweg omhoog, die naar links buigt. 
Let op! Let op! Na 200 m gaat u L (groen+) het 
steile bospad omhoog.  
 

(Door de bomenkap (2022) is dit pad slecht te zien. 
Dit is punt waar pad vlak wordt en dan daalt. De 
groen+ markering hangt hoog aan een boom)   
 

Negeer zijpaadjes. Aan de kruising van boswegen 
gaat u RD over de  bosweg die u geruime tijd RD 
volgt. Negeer zijpaden. Bij wit-rode afsluitboom 
gaat u RD (groen+) over het licht stijgende 
bospad.  Bij de bosrand buigt het pad naar links 
(groen+) met rechts afrastering van weiland. 
Boven aan de doorgaande weg in Tancrémont 
gaat u L omlaag. 
 

(Als u hier R gaat, dan komt u meteen  bij de kapel 
'Vieux Bon Dieu de Tancrémont'  
 

In de kapel hangt een 2 m hoog kruis met de 
verheerlijkte Christus. Het kruis is  in de 19e eeuw 
ontdekt door een boer bij het bewerken van zijn land. 
Het kruis was er allicht begraven tijdens de Franse 
revolutie (1789-1799) en is waarschijnlijk afkomstig 
uit de kerk van het nabijgelegen Theux. Het kruis 
werd gedateerd aan de hand van de koolstof 14-
methode. Die verwijst naar een herkomst tussen 810 
tot 965.  
 

Om de wonderlijke vondst te gedenken en om het 
kruis te bewaren, werd de kapel in 1895 gebouwd. In 
de druk bezochte kapel, met de mooie glas-in-lood 
ramen, staat een beeld van Onze Lieve Vrouw van 
(de zeven) Smarten en het beeld van   de H Fidelis 
van  Sigmaringen waar u een kaarsje kunt 
aansteken. Tevens hangen vele votief tegels aan de 
wanden. Voor de kapel staan de  kruiswegstaties X 
en XI.  
 

Achter de kapel bij de grote piëta (dode Christus op 
schoot bij Maria, de moeder van Jezus) is een 
winkeltje  waar u o. a. religieuze artikelen kunt 
krijgen.   
 

De route volgend passeert u meteen links de ingang 
naar een tuin met een kruiswegstatie in de vorm van  
14 kruizen. Rechts passeert u  meteen een 
tearoom/tarterie (heerlijk gebak) met links naast de 
tarterie in de tuin een  terras). 
 

Vlak daarna aan de 3-sprong bij bakkerswinkeltje/ 
tarterie gaat u R (groen+) de smalle asfaltweg 
omlaag met voor u prachtig uitzicht.   

(Als u hier 100 m RD de doorgaande weg volgt, dan 
komt u bij Musée du Fort.  

Als u dan nog 100 m verder RD loopt, dan komt u 
rechts bij het Fort de Tancrémont (1935-1937), dat 
deel uitmaakte van de fortengordel rond Luik waar 
o.a. ook de forten van  Eben-Emael, Battice en Fort 
Aubin-Neufchâteau bij hoorden.  

De overgave van dit relatief kleine fort vond plaats op 
29 mei 1940, 19 dagen na de inval van de Duitsers 
en was het laatste fort dat zich overgaf. Op een 

beperkt aantal dagen per jaar kan het fort bezocht 
worden. Alle artilleriestukken van het fort zijn nog 
aanwezig en de intrekbare koepel met een kanon van 
75 mm met een reukwijdte van 10 km is nog intact). 

3. Aan de Y-splitsing bij trafohuisje gaat u R 
(groene rh) de smalle asfaltweg omlaag en na 50 
m heeft u rechts  schitterend panorama, er zullen 
er nog veel volgen.  Negeer zijpaden. Let op!  Na 
400 m aan de 4-sprong voorbij huisnr. 47 en 
meteen voor huisnr. 40 en bij houten wegkruisje 
gaat u R langs de dikke eik het paadje omlaag.  
Beneden aan de smalle asfaltweg bij 
zitbank/afvalbak, een fijne pauzeplekje na 5,4 km, 
gaat u RD/R de smalle asfaltweg omlaag.  Volg nu 
geruime tijd de smalle dalende rustige asfaltweg 
met mooi uitzicht. Na 600 m gaat u beneden  in 
het gehucht Rondehaie  met de mooie met 
breuksteen gebouwde voormalige boerderijtjes 
(18e eeuw) bij zitbank R  omhoog. Negeer meteen 
zijpad rechts en  meteen daarna aan de 3-sprong 
gaat u R (Grand’Place-Lez-Tancrémont) de smalle 
steile asfaltweg (straffe kuitenbijter) omhoog.  
 

4. Na 300 m, waar de smalle asfaltweg bij hek van 
groot huis rechts omhoog buigt, gaat u L 
(groen+) het graspad langs de rode 
brandweerkraan omlaag  met voor u schitterend 
uitzicht. Voorbij klaphekje gaat u meteen R 
(groen+) door het weiland omlaag met rechts 
afrastering. Voorbij zeer nauwe stalen doorgang 
gaat u voor steile helling R (groen+) het pad 
omlaag. Beneden gaat u R de smalle  asfaltweg 
omlaag. Negeer beneden zijweg rechts en volg de 
smalle asfaltweg die hier bij de Ruisseau du Fond 
du Wisselet links omhoog buigt.    
 

5.  Let op! Na 150 m, in de ruime bocht naar 
rechts,  gaat u meteen voorbij links gelegen bosje 
en dikke boom met wandelmarkeringen  scherp L 
het paadje omlaag met rechts een akker en links 
struikgewas. (Hier ziet u aan de smalle asfaltweg 
rechts boven een huis.  Soms ploegt de boer het pad 
mee om).  Na ruim 50 m, einde struikgewas, gaat 
u L via klaphekje het weiland dat u RD omlaag 
oversteekt naar volgend klaphekje.  Voorbij dit 
klaphekje gaat u R door het weiland omlaag met 
rechts afrastering en u passeert rechts enkele 
oude knotwilgen. Aan het einde van de 
afrastering loopt u RD (iets schuin links) verder 
door het weiland. Vlak daarna aan het einde van 
het weiland maakt u het hek open en dicht en 
gaat u L het brede graspad omhoog.  Boven voor 
huisnr. 60 gaat u bij oranjegasleidingpaaltje R de 
asfaltweg omlaag.   
 

(Omlaag lopend passeert u bij kleine rotswand een 
zitbank).  
 

Beneden aan de 3-sprong bij plaatsnaambord 
Theux gaat u L omhoog  richting Arbre-Sous-Pré 
met links weer mooi uitzicht.  Na bijna 200 m bij 
wegkruis buigt de asfaltweg rechts steil omhoog. 
150 m verder voorbij wit huis gaat u aan de 3-
sprong bij kippenren en overdekt wegkruis 
staand in haag L de smalle asfaltweg omhoog.   
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Bij de woning (nr. 40) loopt u RD de grashelling 
omhoog en dan gaat u via  nauwe doorgang het 
weiland in.  
 

(De doorgang is soms moeilijk zichtbaar maar staat 
rechts achter ligusterhaag).  
 

Steek schuin L het weiland over naar de 
uitstekende hoek van de afrastering met hoge 
paal. (U loopt in het weiland dus niet R richting 
woning). Bij de hoge paal gaat u R door het 
weiland omlaag met rechts afrastering/ 
stroomdraad. Blijf verder door het weiland lopen 
met rechts afrastering, die in hoek naar links 
buigt.   
 

6. Vlak voor woning maakt u de schrikdraad open 
en dicht en loopt u RD over het grindpad met 
links de woning. Aan de asfaltweg gaat u R.  
Meteen daarna aan de 3-sprong gaat u R omhoog.  
Aan de omgekeerde Y-splitsing bij huisnr. 10 gaat 
u RD/R (groene en blauwe rh/wit-rood) omhoog 
met rechts prachtig uitzicht.  Aan de 4-sprong bij 
wegkruis gaat u RD (groen+/wit-rood) de smalle 
doodlopende asfaltweg omhoog.  Boven aan de 
T-splitsing gaat u R (blauwe en rode rh/wit-rood) 
omlaag met rechts schitterend uitzicht over het 
Hoëgnedal waarin het dorp Theux is gelegen.  
Volg even verder RD (blauwe en rode rh/wit-rood) 
het stenige paadje langs de afrastering en meteen 
daarna loopt u  RD het (gras)paadje door het 
weiland omlaag. Bij woning gaat u bij ijzeren hek 
door het klaphekje en loop RD (wit-rood) de 
smalle asfaltweg omlaag.  Aan de T-splitsing in 
het dorpje Les Villers gaat u bij zitbank en 
wegkruis L.  Meteen daarna bij huisnr. 22 gaat u 
aan de 3-sprong bij  wegwijzer en verbodsbord 
RD (groene rh) het pad omlaag met rechts de inrit 
van huisnr. 31. Na 100 m aan de 3-sprong bij 
houten voormalige elektriciteitspaal met 
wandelmarkeringen gaat u L (wit-rood) het 
bospad omlaag. Aan de ongelijke 4-sprong voor 
hoog naaldbos gaat u RD verder omlaag. Vlak 
daarna aan de 3-sprong gaat u RD/R het pad 
omlaag dat even verder links omlaag buigt. 
Negeer zijpaden en volg RD het dalende bospad, 
dat enkele bochten maakt en na veel regenval 
modderig kan zijn.   
 

7. Aan de T-splitsing gaat u R. Aan de 3-sprong 
gaat u L omlaag. Aan de T-splitsing bij klein 
stenen  paaltje en met voor u diep beneden de 
Hoëgne gaat u L het  pad omlaag. Negeer 
zijpaden en blijf het dalende bospad, met rechts 
beneden de Hoëgne, RD volgen. Na 250 m gaat u 
beneden aan de 3-sprong voor  afrastering van 

tenniscomplex R over de grindweg met rechts de 
Hoëgne en links het door de overstromingen (juni 
2021) verdwenen tenniscomplex. Aan de 3-
sprong bij brug gaat u RD over het grindpad met 
rechts de Hoëgne.  Voorbij het grote huis, 
waarvan de zijgevel met leisteen is bedekt, volgt 
u RD het bospaadje langs de Hoëgne.  Na 100 m 
buigt het pad scherp naar links en meteen daarna 
bij omgevallen boom buigt het pad naar rechts en 
wordt een breed steil stijgend bospad 
(kuitenbijter).  Na 250 m gaat u boven aan de 3-
sprong bij huisnr. 6 RD (wit-rood) de asfaltweg 
omhoog. Steek de  voorrangsweg over en loop 
RD (rode rh/wit-rood/rue du Fort) de doodlopende 
weg omlaag. Aan de kruising gaat u RD (rode 
rh/wit-rood) verder omlaag.  Voor huisnr. 2 gaat u 
L (wit-rood) het brede trappenpad met leuning 
omlaag en volg dan het dalende asfaltpad.  
Beneden aan de 4-sprong in Pepinster gaat u L 
(rode rh/wit-rood/rue El Fagne) de asfaltweg door 
de woonwijk omlaag. Negeer bij huisnr. 31 
doodlopende weg links omhoog.   
 

8. Vlak daarna meteen voorbij huisnr. 43 gaat u R 
het brede trappenpad met leuning omlaag.  
Beneden aan de asfaltweg gaat u L (Rue La 
Fagna) over het trottoir. Negeer weg links 
omhoog na huisnummer 43 en loop nu R de 
betonnen trap omlaag en volg het pad. Steek de 
asfaltweg over en ga R met links de 
kademuur/Hoëgne.  Aan de 4-sprong steekt u L 
via voetgangersbrug met nauwe doorgang de 
Hoëgne over. Na de brug gaat  u L langs huisnr. 
10.  Aan de T-splitsing voor huisnr. 28 gaat u L 
over de eenrichtingsweg.  Aan de 3-sprong gaat u 
R (Rue Pierre Hauzer). Aan de kruising gaat u RD 
(Rue Pierre Hauzer) verder over de 
eenrichtingsweg. Let op! Meteen  voorbij huisnr. 
34 gaat u L over het grind- kiezelpad gelegen 
tussen woningen.  Steek de asfaltweg over en 
loop RD over de grindweg. Ga vlak daarna door 
het draaihekje en ga dan R over het asfaltpad met 
links de  Hoëgne.  Negeer zijpaden. Bij breed 
draaihek en zitbank gaat u aan de 3-sprong RD 
(Quai de la Hoëgne). Negeer bij sporthal zijweg 
rechts. Bij gedenksteen aan Raymond Weertz 
(geb. 16-6-1923 Bressoux), die hier op 21 jarige 
leeftijd op 19-12-1944 tijdens de Tweede 
Wereldoorlog om het leven kwam, en bij 
voetgangersbrug over de Hoëgne gaat u R en u 
komt weer bij de parkeerplaats. 
 

(U kunt natuurlijk ook nog even naar het centrum van 
Pepinster lopen (200 m) waar horeca is).

  
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.   

 


