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Ten zuidoosten van Luik ligt in het dal van de Vesdre het kleine stadje Nessonvaux. De omgeving is
werkelijk schitterend! Tijdens deze heuvelachtige en zeer panoramische wandeling klimt u meteen flink
omhoog langs bosranden en dan 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.

blz 2 van 3
GPS-afstand 11700 m, hoogteverschil 144 m en looptijd 3.20 uur.
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). Vanaf de
doorgaande weg rijdt u door de Rue Neuve Voie en aan de kruising bij de kerk gaat u R. Ca. 50 m voorbij de kerk
is rechts de parkeerplaats.

1409. NESSONVAUX 11,7 km
1. Met uw rug naar de parkeerplaats gaat u L de
weg omlaag richting de kerk. Precies waar de
kerk begint gaat u aan de 3-sprong schuin R het
steile weggetje omhoog en loop links van
huisnr. 1 het steegje in.
Aan het eind gaat u
meteen R de steile veldweg omhoog. Boven bij
parkeerplaatsje gaat u scherp R (bij het huis) het
stenen trappenpad omhoog langs de leuning.
Klim dan zigzag het steile bospad omhoog.
Boven gaat u voorbij nauwe doorgang vlak vóór
het klaphek scherp L terug langs de afrastering.
Even later buigt het pad haaks naar rechts langs
de afrastering. Na enige tijd buigt het pad haaks
naar rechts steil omhoog langs de afrastering.
Boven buigt het pad weer haaks naar rechts, met
rechts een mooi panorama. Aan het einde klimt
u via de overstap het weiland in en loop RD
omhoog richting de hoge boom. Ca. 10 m rechts
van deze dikke hoge boom loopt u RD tussen
afgezaagde bomen door omhoog. Voorbij een
alleenstaande, afgezaagde, tweestammige boom
loopt u RD omhoog richting het huis, met links de
afrastering. (Soms moet u een draad open en
dicht maken). Bij drinkbak loopt u schuin rechts
naar het huis.
2. Bij het huis maakt u het hek open en dicht of
u klimt over het trapje heen en dan gaat u R over
de asfaltweg omhoog, door de buurtschap
Hansez. Negeer zijwegen links en vlak voor de
hoeve met huisnr. 29 gaat u R (Les Villés,
Promenade 6) de veldweg in. Aan de 3-sprong
met rood hek gaat u L ( paarse +, Promenade 6)
het voetpad in. Daal het pad met prachtig uitzicht
helemaal af en beneden aan de T-splitsing gaat u
L (7) over de veldweg. Bij de inrit van de manege
gaat u RD de grindweg omhoog. Boven bij een
huis volgt u RD (geel) de asfaltweg. Aan de
T-splitsing met mooi panorama gaat u R over de
asfaltweg. Aan de 3-sprong met wegkruis gaat u
RD langs een parkeerplaatsje met zitbank.
Meteen daarna gaat u aan de 3-sprong L en na
25 m gaat u aan de 3-sprong R (groen, geel,
Promenade 7) de veldweg in. Na geruime tijd gaat
u aan de 3-sprong bij het eerste huis RD (groen,
promenade 8) over de asfaltweg.
Aan de
3-sprong bij huisnr. 26 gaat u L (groen, wit/rood)
de weg omhoog door het dorpje Saint-Hadelin.

3.
Aan de T-splitsing gaat u L (groen,
Promenade 8) de doodlopende weg in. Meteen
voorbij het kerkje gaat u aan de 3-sprong met
zitbank en dikke boom R (groen, 8) het
trappenpad omlaag, maar geniet eerst van het
prachtige uitzicht. Beneden gaat u L (groen) en
na 20 m gaat u aan de 3-sprong L het grindpad in
langs huisnr. 3. Volg dan het graspad. Aan de
T-splitsing voor een rots gaat u R. U passeert
links nog een rotsblok en negeer zijpad links
omhoog. Negeer alle zijpaadjes en klim nu rustig
(groen/blauw) het bospad omhoog.
Aan de
3-sprong gaat u R (groen/blauw) omhoog. Het
pad buigt voor een steilrand links omhoog en dan
loopt het pad (groen/blauw) langs de afrastering
van een weiland. Aan de 3-sprong voor een
hellinkje gaat u R (groen) met rechts een weiland.
Bij 2 omgekeerde Y-splitsingen gaat u RD
(Blauw). Het pad loopt omhoog met links een
weiland en aan de 3-sprong met markeringspaal
gaat u R (groen/blauw) het bos uit en volg het
voetpad omhoog tussen de afrasteringen door.
4. Aan de T-splitsing gaat u L (groen) de stenige
veldweg omhoog. Negeer bosweg links.
Nu
opletten! Waar links het bos ophoudt (en rechts
de bomenrij eindigt) gaat u L via het hek (soms
open en dicht maken) het weiland in. Loop nu
schuin rechts door het weiland omhoog zodat u
rechts van een 6-tal hoge struiken uitkomt. Loop
daarna precies RD richting een 3-tal bomen,
rechts ziet u een huis.
Aan het eind (soms
draad openmaken) gaat u R (geel) over de
asfaltweg met links een mooi panorama. Voorbij
huisnr. 40 gaat u aan de 3-sprong met wegkruis L
de inrit in.
Voorbij het huis volgt u RD het
voetpad omlaag.
Daal nu het prachtige
panoramische pad af en via een overstap (groen)
komt u in een weiland. Loop RD omlaag met links
de afrastering. Na 100 m klimt u L via overstap
(groen) het weiland in en ga meteen R omlaag
met rechts de afrastering.
Beneden gaat u
voorbij nauwe doorgang L (groen) en voorbij nog
een doorgang loopt u RD, met links de
afrastering.
Aan het einde klimt u over de
overstap en gaat u R over het graspad, met
rechts de afrastering.

5. Aan het einde voor dikke boom gaat u R over
de asfaltweg (u verlaat de groene route). U loopt
het gehucht Gelivaux binnen en aan de 3-sprong
gaat u R. (Als u hier aan de 3-sprong L gaat komt
u na 50 m links bij een vijvertje met zitbank, een
fijne pauzeplek na 8 km). Voorbij het laatste huis
volgt u de gemakkelijke weg langs een boerderij.
Aan de Y-splitsing met ijzeren hek gaat u L de
stenige veldweg omhoog. Bij ijzeren poort buigt
u L de veldweg omhoog. (Als u nu na 5 m meteen
R naar de steilrand loopt, heeft u een spectaculair
uitzicht in de diepe groeve). Bij een boom buigt
u L (blauw/geel/ wit/rood). (Als u hier R het
graspaadje inloopt komt u na 50 m bij een
uitkijkpunt). Volg de veldweg omhoog en boven
heeft u rechts weer een mooi panorama. In het
dorpje gaat u aan de 3-sprong met Mariabeeldje
RD (geel, blauw, wit/rood).
6. Voorbij huisnr. 99 gaat u aan de 3-sprong R
(blauw) het voetpad in. Bij verbodsbord loopt u
RD (blauw, wit/rood) het bospad in dat meteen
naar links buigt. Daal geruime tijd het mooie pad
af en dan loopt het pad even omhoog (wit/rood),
met links een weiland. Na geruime tijd gaat u aan
de 3-sprong R (blauw, wit/rood) negeer zijpad
rechts en dan meteen aan de 3-sprong R (blauw,
wit/rood) de veldweg omlaag. Aan de kruising
met zitbank gaat u RD (blauw) over de asfaltweg.
Voor een privéweg gaat u L en meteen R (blauw,
wit/rood) het holle voetpad omlaag. (Voorzichtig
met losse stenen en glibberige rotsen).
Daal

blz 3 van 3
geruime tijd het pad af en dan maakt het pad een
scherpe lus naar rechts om een huis heen.
Voorbij het huis gaat u aan de 3-sprong L (blauw,
wit/rood) langs de muur omlaag. Beneden buigt
het pad links langs de Vesdre. Negeer zijpad
scherp links omhoog en daal het pad af langs de
muur.
7. Beneden in Nessonvaux gaat u vlak vóór de
brug L over de asfaltweg langs huisnr. 172, met
rechts een zijarm van de Vesdre. Volg het leuke
steegje en voor huisnr. 185 gaat u R. Aan de
doorgaande weg gaat u R en meteen voorbij de
brug gaat u aan de kruising L (Rue Bourgmestre
Aimé Meunier). Neem nu na 25 m het tweede
bruggetje L (rood) en ga R het pad in langs de
huizen. Aan de ongelijke kruising, met voor u
een trap, gaat u L het weggetje in langs
huisnr. 120. Aan de Y-splitsing gaat u R langs
huisnr. 126 (Rue du Ruisseau).
Via nauwe
doorgang volgt u RD het grindpad langs het
beekje. Let op! Voorbij huisnr. 296 steekt u L
omlaag het beekje over en gaat u R over het
betonpad langs het beekje. Aan het eind gaat u
R langs de doorgaande weg en aan de 3-sprong
bij huisnr. 308 gaat u L omlaag.
Links van
huisnr. 15 gaat u L het stenen trappenpad
omhoog en volg RD het graspad. Volg dan RD het
pad omhoog langs de heg. Boven gaat u L het
asfaltweggetje omlaag naar de parkeerplaats voor
de kerk.
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