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Ten zuidoosten van Luik ligt in het dal van de Vesdre het stadje Nessonvaux.  De omgeving is werkelijk 
schitterend!  Tijdens deze heuvelachtige en zeer panoramische wandeling loopt u meteen omhoog langs 
bosranden en door weilanden naar het dorpje Hansez. De uitzichten volgen elkaar op en dan komt u in het 
dorpje Saint-Hadelin met oud kerkje.  Via bospaden en door weilanden loopt u naar de rand van het dorpje 
Forêt en dan struint u prachtig door de weilanden naar het gehucht Gelivaux. U passeert een diepe groeve 
en dan daalt u een mooi bospaadje af naar de Vesdre. Het laatste stukje is echt leuk. In Nessonvaux 
kronkelt u door smalle steegjes en over bruggetjes langs oude huisjes en dan komt u weer bij de kerk.  
Neem zelf proviand mee en zoek een heldere dag uit.   
 

Startadres: Parkeerplaats achter de kerk, Navigatie:  Rue Chinehotte 13,  4877 Olne.   
(Huisnr. 13 ligt net in gemeente Olne maar de parkeerplaats ligt dus in de plaats Nessonvaux).  Ca. 50 m voorbij 
de kerk is rechts de parkeerplaats.  
 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
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GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

11,67 km  3.15 uur  154 m  345 m 
 

 
 

1409. NESSONVAUX 11,7 km 
 

1.  Met uw rug naar de parkeerplaats gaat u L  de 
smalle asfaltweg omlaag richting kerk. Meteen 
voorbij huisnr. 13 en precies waar de Sint 
Pieterskerk (1691) begint, gaat u schuin R de 
steile asfaltweg omhoog en loop links van huisnr. 
1 door het steegje. Aan het eind gaat u meteen R 
de steile veldweg omhoog. Vlak daarna gaat u 
boven  scherp R en loop dan links van de woning 
het stenen trappenpad met leuning en daarna  
zigzaggend het steile smalle bospad omhoog.  (In 
het voorjaar staat het hier vol met daslook). Boven 
gaat u meteen voorbij nauwe doorgang met 
ijzeren paal en vóór  klaphek scherp L over het 
smalle pad dat vlak daarna naar rechts buigt met 
rechts afrastering/weiland. Na 150 m buigt het 
pad haaks rechts omhoog met rechts afrastering/ 
weiland en een eindje verder buigt het pad weer 
naar rechts met rechts mooi uitzicht.  Aan het 
eind loopt u via de overstap het weiland in en 
loop dan RD door het weiland omhoog richting 
hoge wilg. Circa 10 m rechts van deze dikke hoge 
wilg loopt u RD tussen de “rij bomen” door 
omhoog.   
 

(Kijk hier nog even achter om. Mogelijk staat hier in 
de weilanden op sommige plekken schrikdraad, die u 
kunt open en sluiten met het “schrikdraadhandvat”).  
 

Loop verder door het weiland omhoog richting 
vakwerkhuis en met even verder links afrastering. 
Boven bij veedrinkbak en bosje loopt u schuin R 
door het weiland naar het “vakwerkhuis”.    
 

2. Links van de voorkant  van het huis maakt u 
het hek open en dicht of u klimt over het houten 
hekje en dan gaat u R de asfaltweg omhoog door 
het dorp Hansez. Negeer twee zijwegen links. 
Vlak voor de met breuksteen gebouwde 
carréhoeve (1766) met huisnr. 29 gaat u R  (Les 
Villés) de doodlopende veldweg omhoog met 
links de hoeve.  Na bijna 150 m gaat u aan de 3-
sprong bij vier putdeksels L  (Promenade 6) het 
pad gelegen tussen hagen omlaag met een eindje 
verder voor u mooi uitzicht. Beneden aan de T-
splitsing gaat u L over de veldweg, die bij inrit 
van manege een verharde grindweg en boven bij 
woning een asfaltweg wordt.  Na 600 m gaat u 
aan de T-splitsing bij bord “einde bebouwde kom 
Hansez” R (promenade 7/gele ruit) over de 
asfaltweg.  Meteen daarna aan de 3-sprong bij 
wegkruis (Croix Renard) gaat u RD met links een 
parkeerplaatsje. Meteen daarna bij zitbank en 
infobord gaat u aan de 3-sprong L. Meteen daarna 
gaat u bij verbodsbord R (groene rechthoek) over 
de dalende veldweg, die u geruime tijd RD volgt 
met voor u mooi uitzicht.   
 

(Links ziet u woningen in Fléron en voor u ziet u de 
hoog gelegen Sint Jozefkerk in Ayeneux. Links ziet u 
ook een grote ronde vliegradar).   
 

Na 700 m gaat u beneden aan de 3-sprong bij 
begraafplaats RD (groene rechthoek (rh) over de 
asfaltweg.  Aan de 3-sprong bij huisnr. 26 en 
rechts op kerkhof staand groot hardstenen kruis 
gaat u L (groene rh/wit-rood) de asfaltweg 
omhoog door het dorpje Saint-Hadelin.  
 

3. Na 250 m aan de T-splitsing, met rechts  een 
mooie  monumentale woning (nr. 5) met boven de 
deur in muurnis een Mariabeeldje met kind,  gaat 
u L (groene rh/rue Fief) over de doodlopende 
weg. Meteen voorbij de  Fatimakapel (1953), 
gedenksteen t. h. a. aan pastoor Davin, die van 
1930 -1946 pastoor van St. Hadelin was, gaat u bij 
lindeboom en de Eglise Saint-Hadelin (1676) R 
(groene rh) langs de lange zitbank het trappenpad 
omlaag    
 

(De Sint-Hadelinuskerk (Église Saint-Hadelin (1676) 
is gewijd aan Hadelinus van Celles. De 
oorspronkelijke kerk werd in 1672 door een orkaan 
verwoest en is in 1672 herbouwd in zandsteen- en 
kalksteenblokken.  Het interieur is voornamelijk van 
1830 en later.   
 

Naast de kerk bij lange zitbank staat de Spijkerlinde 
van Olne.  In de lindeboom worden spijkers geslagen 
zodat de boom de pijnen zou overnemen die mensen 
hebben. In de stam van de boom zijn de vele spijkers 
te zien die er door de tijd ingeslagen zijn. De boom 
staat boven op een rots vanwaar men uitkijkt op het 
beekdal van de Magne, een zijrivier van de Vesdre). 
 

Beneden gaat u L (groene rh) en meteen daarna  
gaat u L langs huisnr. 3  over de grindweg die 
vlak daarna een graspad wordt. (U verlaat hier de 
groene rh). Aan de T-splitsing voor  rots gaat u R 
en u passeert links enkele rotsformaties. Negeer 
na 250 m zijpad links omlaag richting woning en 
loop RD het smalle bospad omhoog. Negeer 
zijpaadjes. Na de volgende 250 m bij rechts 
liggende ingang van grot/kalkoven gaat u R 
(groen en blauwe rh) steil omhoog met rechts 
beneden de grot.  Aan de omgekeerde Y-splitsing 
gaat u RD (blauwe rh/wit-rood) verder omhoog  
en u loopt even verder langs het rechts gelegen 

weiland. (U gaat dis niet door de opening). Omhoog 
lopend gaat u na bijna 150 m aan de Y-splitsing R 
(groene rh) over het pad met rechts een weiland.  
 

(U kunt hier ook L over het hoger gelegen pad lopen 
dat parallel loopt aan het lager gelegen pad).   
 

Na 250 m gaat u aan de omgekeerde Y-splitsing 
RD. Vlak daarna gaat u L/RD het breder bospad 
omhoog.  
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Negeer zijpaden. Na 300 m buigt het pad rechts 
(groen rh) omhoog en volg RD het pad gelegen 
tussen afrasteringen omhoog.  
 

4. Aan de T-splitsing gaat u L (groen) de veldweg 
omhoog. Negeer zijpaden en volg geruime tijd RD 
de stijgende veldweg. Na 500 m gaat u boven bij 
het pleintje in het dorpje Forêt-Village bij 
brievenbus 60 A L (Promenade 8/groene rh) over 
het smalle pad met links een weiland en rechts 
achtertuinen woningen.  
 

(Hier staat nabij de ingang van de met breuksteen 
gebouwde carréhoeve genaamd Ferme du Solleil 
een zitbank, een mooie pauzeplek. Hier staat ook de 
mooie St Catharinakerk waarvan het oudste gedeelte 
uit de 16e eeuw stamt).  
 

Aan de asfaltweg gaat u L.  
 

(Hier staat rechts bij plaatsnaambord Village-Forêt bij 
oude waterput een zitbank).   
 

Na bijna 100 m gaat u voorbij huisnr. 38 B en 
tegenover waterpompstation R over de grindweg, 
die vlak daarna bij huisnr. 38 E een smal dalend 
pad wordt met voor u schitterend uitzicht. Na 400 
m gaat u beneden RD (groene rh) via overstap het 
weiland en loop RD door het weiland omlaag met 
links afrastering/ struikgewas.   
 

(U kunt hier voor de overstap ook L gaan en dan 
meteen R door het weiland omlaag lopen met rechts 
afrastering/struikgewas. Negeer na 100 m overstap 
rechts en loop verder RD door het weiland omlaag. 
Ga dan verder bij **** in dit punt).  
 

Na 100 m gaat u L (groene rh) via volgende 
overstap het volgende weiland in en ga dan 
meteen R omlaag met rechts afrastering. **** 
Beneden voorbij twee nauwe doorgangen loopt u 
RD  (groene rh) met links de bosrand/afrastering.   
Aan het eind van het weiland gaat u door de 
nauwe doorgang en ga R het graspad omhoog 
met rechts  afrastering/weiland.    
 

5. Na 300 m gaat u R de asfaltweg omlaag. (U 
verlaat de groene rh). Na 200 m loopt u het 
gehucht Gelivaux binnen waar veel met 
breuksteen gebouwde (oude) huizen staan. Aan 
de 3-sprong gaat u R verder omlaag.   
 

(Als u hier aan de 3-sprong L (Aux Ouatres Bonniers)  
gaat, dan komt u na 50 m links bij een vijvertje met 
zitbank, een fijne pauzeplek na 8 km).    
 

Waar na ruim 300 m voorbij het Limousine 
fokveebedrijf de (slechte) smalle asfaltweg rechts 
omlaag buigt, gaat u RD (wit-rood/geel kruisje) 
over de veldweg. (Hier staat links in het weiland een 
rij knotwilgen). Na bijna 100 m bij ijzeren hek buigt 
de veldweg links omhoog.  
 

(Als u nu na 5 m meteen R naar de steile rand loopt, 
heeft u een spectaculair uitzicht in de diepe groeve. 
 

De route volgend heeft u boven achteromkijkend ook 
mooi zicht op de groeve en over het Vesdredal  o. a 
op het beneden gelegen Chateau  de la Fenderie).    
 

Na 250 m buigt boven de veld- grindweg, in de 
heel korte afdaling, L (wit-rood) omhoog.  
 

(Als u hier R het graspaadje omlaag loopt, dan komt 
u na 50 m bij een uitkijkpunt. 
 

De route volgend heeft u een eindje verder rechts 
weer mooi uitzicht).   
 

Na bijna 500 m  gaat u boven in het langgerekte 
dorp Hanssez aan de 3-sprong bij Mariakapelletje 
RD (gele ruit/blauwe rh/wit-rood).   
 

6.  Let op! Na 250 m gaat u boven voorbij huisnr. 
99 en bij lantaarnpaal nr. 54314 R (blauwe rh) 
over de geasfalteerde inrit van woning. Meteen 
daarna bij verbodsbord loopt u RD (blauwe rh/wit-
rood) het smalle bospad, dat meteen naar links 
buigt, omlaag.  Volg nu geruime tijd het dalende 
pad dat na 500 m bij weiland even een stijgend 
pad wordt. Na 800 m gaat u aan de 3-sprong bij 
inrit van woning RD (blauwe rh/wit-rood) de 
veldweg omlaag. Beneden aan de 5-sprong bij 
zitbank gaat u bij gele strooibak RD (blauwe rh) 
de asfaltweg omlaag. Waar na 100 m de asfaltweg 
links omlaag buigt, gaat u bij verkeersspiegel en 
elektriciteitspaal  R (blauwe rh /wit-rood) het holle 
smalle stenige pad omlaag. (Doe voorzichtig bij nat 
weer). Na 400 m gaat u beneden bij inrit (huisnr. 
3) L (blauwe rh/wit-rood) omlaag met rechts een 
muur. Beneden bij het riviertje de Vesdre buigt 
het pad naar links met rechts de Vesdre en links 
rotsen. Negeer zijpad scherp links omhoog en 
loop RD het pad omlaag met rechts een muur. (U 
verlaat hier de blauwe rh).  
 

7. Beneden in Nessonvaux gaat u vlak vóór  brug 
en bij waterpomp L over de smalle asfaltweg vlak  
langs de woningen (o.a. nr. 172) met rechts een 
aftakking/molentak van de Vesdre.  Volg het leuke 
steegje en voor huisnr 185 gaat u R. Meteen 
daarna gaat u aan de doorgaande weg R. Vlak 
daarna meteen voorbij brug over de 
aftakking/molentak van de Vesdre gaat u aan de 
4-sprong L (Rue Bourgmestre Aimé Meunier).  Na 
25 m neemt u het tweede bruggetje L (wit-rood) 
en ga R het kasseien- trappenpad omhoog langs 
de huizen.  Boven aan de ongelijke 4-sprong, met 
voor u een trappenpad, gaat u L de smalle 
asfaltweg omlaag langs huisnr. 120.  Aan de Y-
splitsing bij huisnr. 126 gaat u R (Rue du 
Ruisseau) en via nauwe doorgang volgt u RD het 
grindpad met rechts het beekje Ruisseau. Let op! 
200 m verder voorbij het laatste huis en bij 
bruggetje met reling en steekt u beneden L via 
betonnen bruggetje het andere beekje over en 
gaat u R over het betonnenpad met rechts het 
beekje.  Aan de doorgaande weg gaat u R. Vlak 
daarna gaat u tegenover huisnr. 308 L omlaag.  
Meteen daarna gaat bij huisnr. 15 L en loop RD 
het stenen trappenpad omhoog en volg dan RD 
het pad met rechts een herenhuis. Na 150 m gaat 
u boven bij mooi oud herenhuis (nu hotel) L de 
smalle asfaltweg omlaag naar de parkeerplaats 
voor de kerk. 

 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.   


