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Ten zuid oosten van Luik ligt in een prachtig wandelgebied het dorp Xhendelesse.  Weilanden, nauwe 
doorgangen, klaphekjes, panorama’s, het prachtige oude dorpje Soiron en veel verrassende paadjes,  het 
zit allemaal in deze route. U verlaat al snel het dorp en wandelt door de weilanden naar de buurtschap 
Stockis/Grand-Rechain. U struint weer door weilanden en loopt door een bos omlaag naar Soiron met het 
beschermde dorpsgezicht waar o. a. een oud kasteel. Kerk en historische wasplaats  staat. Voorbij het 
dorp wandelt u weer door weilanden en volgt u een panoramisch pad omhoog met prachtig uitzicht op 
Soiron. Dan loopt u omlaag naar het dal van de Le Bola en dan volgt een flinke klim langs een bbuurtschap 
van Olne.  Via weilanden met mooi uitzicht komt u weer in Xhendelesse maar dan maakt u nog een lus over 
verrassende paadjes terug naar de kerk.    
 

Startadres: parkeerplaats voor de kerk, Rue du Bief 36, Xhendelesse  (Herve). 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

12,25 km  3.15 uur  100 m  195 m 

 
 

1411. XHENDELESSE – Soiron 12,2 km 
 

1.  Met uw rug naar de Sint Alexanderkerk (1853-
1854) gaat u L de doorgaande weg omhoog. 
Negeer zijwegen. 
 

(Na 250 m passeert u rechts de voormalige 
dorpsschool waar aan de gevel oorlogsplaquettes 
hangen).  
 

Na 500 m gaat u boven meteen voorbij huisnr. 91 
R (Rue des Maronniers) richting Bruyères. Negeer 
na 400 m bij boerderij doodlopende veldweg links 
omlaag en u loopt de bebouwde kom uit met 
rondom prachtig uitzicht o. a. links boven op de 
wateroren in Herve. 300 m verder, 50 m voorbij  
ingang woning (nr. 31) bij boerderij gaat u bij 
houten paal met geel/rode X R (geel-rood) via 
nauwe doorgang het weiland in en loop dan RD 
door het weiland omlaag met links de 
meidoornhaag en voor u schitterend uitzicht. 
(Rechts ziet u de kerk waar u gestart bent).  Bij 
bomen/hoog struikgewas gaat u door het 
draaihekje en loop RD (geel-rood) door het 
weiland omhoog richting grote loods. Bij de 
loods gaat u bij ijzeren hek door de nauwe 
doorgang en loop RD (geel-rood/groene 
rechthoek (rh) over de asfaltweg met links de 
loods.  Aan de 3-sprong in de buurtschap 
Stockis/Grand Rechain gaat u R (geel-
rood/groene rh) de asfaltweg omlaag. Aan de 
kruising bij kapel “Stockis” (1872/zie infobordje) 
en zitbank (1948)  gaat u L  en u passeert weer 
enkele leuke optrekjes. Na 150 m gaat u 
tegenover huisnr. 34 R (Rue des Tritons)  de 
klinkerweg omlaag, die vlak daarna naar links 
buigt. Bij pleintje gaat u RD over het grindpad dat 
naar links buigt.  
   
2. Aan de T-splitsing gaat u R het smalle grindpad 
omlaag dat bij huisnr. 3 een dalende smalle  
asfaltweg wordt. Aan de T-splitsing gaat u L de 
doorgaande weg omhoog en meteen daarna gaat 
bij wegkruis R (groene rh) over de grindweg.  
Voorbij de twee huizen loopt u via nauwe 
doorgang het weiland in dat u RD/iets naar R 
(groene rh/Sentier 44) oversteekt richting ijzeren 

hek. Bij dit hek gaat u RD (groene rh) via nauwe 
doorgang het graspad omlaag gelegen tussen 
akkers. U passeert het volgende hek en nauwe 
doorgang en volg het graspad RD (groene rh) 
verder omlaag dat na 100 m voorbij het beekje Le 
Bola een stijgende (holle) bosweg wordt. Na 
trappenpad loopt u RD (groene rh) het pad door 
de akker omhoog richting dak huis in de verte. (Is 
dit pad omgeploegd, gewoon RD lopen). Boven bij  
meidoornhaag gaat u RD (groene rh) door het 
weiland met rechts de volgende meidoornhaag.  
Aan de T-splitsing voor de hoge coniferenhaag 
van tuin gaat u R de grindweg omlaag, die 
meteen naar links buigt. (U verlaat hier route van 
de groene rechthoek).  Na 25 m gaat u bij tuin R 
(geel-rood) door het weiland met rechts een 
meidoornhaag.  Op de hoek van de haag loopt RD 
verder door het weiland omlaag. 
 

3. Aan de bosrand gaat u via doorgang (geel-
rood) het bospad omlaag.  Na bos loopt u via 
klaphekje RD het weiland omlaag richting kerk. 
Bij houten wegkruis en voorbij klaphekje gaat u R 
(geel-rood) de smalle asfaltweg omlaag. Aan de 3-
sprong gaat u RD (geel-rood) omhoog en u loopt 
Soiron binnen, dat opgenomen is in de lijst van 
de mooiste dorpjes van Wallonië (Les Plus Beaux 
Villages de Wallonie).   
 

(In het dorp staan veel huizen die gebouwd zijn in 
renaissance stijl 15e/16e eeuw. Meteen links passeert 
u een huis dat uit 1764 stamt). 
 

Aan de ongelijke 4-sprong bij St Rochuskapelletje 
en voor de bijgebouwen van kasteel Soiron gaat 
u L over de smalle asfaltweg langs huisnr. 23  .  
 

(Als u hier R de asfaltweg omhoog loopt,, dan heeft u 
na 50 m bij de ingang van het kasteel (niet 
toegankelijk) mooi zicht op het huidige kasteel (1723-
1749), dat iets ten noorden van het oorspronkelijke 
kasteel (kasteel van Sclassin 1587-1692)  is 
gebouwd. In 1857 zijn de grachten gedempt en is de 
ophaalbrug verwijdert. Het kasteel wordt omgeven 
door een grote tuin).  
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Voor de ingang van de grote St. Rochuskerk gaat 
u R over het pleintje.  
 

(In 1086 was voor het eerst sprake van een kerk. 
Deze werd op de toren na, die nog in 1627 was 
herbouwd,  door de aardbeving van 18 sept. 1693 
verwoest. De kerk werd 1723 -1725 herbouwd. Rond 
de kerk ligt het kerkhof  waarop  grafzerken en 
grafkruisen vanaf de 16e eeuw maar vooral de 17e  
eeuw staan. Het kerkmeubilair stamt voornamelijk uit 
1730. Loop even een rondje rechts om de kerk. Aan 
de andere van  de kerk passeert u een kindergraf en 
ziet u rechts in muur gemetselde grafstenen uit de 17 
eeuw). 
 

Vlak daarna gaat u bij oorlogsmonument (1914-
1918), speeltuintje  en zitbanken L het 
kasseienpad  en het trapje omlaag.    
 

(Als u hier op het plein RD loopt, dan komt u meteen 
bij patisserie Theunissen/ D’un Coin à L’ autre. Open 
vanaf 11.00 uur. Ma. gesloten).   
 

Beneden gaat u bij La Taverne de Soiron L de 
doorgaande weg omlaag.   
 

(U kunt hier ook alleen maar een kop koffie drinken of 
een boulet Liégeios eten).  
 

Na 50 m gaat u meteen voorbij huisnr 51 aan de 
4-sprong R (geel-rood) over het grindpad, 
gelegen tussen woningen.   
 

(Als u hier 50 m RD loopt en dan aan de 3-sprong L 
gaat, dan komt u na 10 m bij pleintje waar de  
historisch openbare wasplaats (lavoir) staat.  
 

(Het is een  overdekt bouwwerk waarin zich een bron 
bevindt en twee bassins, waarbij het water van het 
ene in het andere bassin overloopt. Het water komt 
uit in een driehoekige vijver,  waar bij de waterpomp 
ook  nog een bassin is. Hier werd gewassen en 
werden de laatste nieuwtjes uitgewisseld. Hier staan 
onder lindebomen ook twee zitbanken).  
 

Terug lopend ziet u rechts in de muur van woonhuis 
een gemetselde steen die hier geplaatst is door de 
inwoners van Soiron uit bewondering voor luitenant 
vliegenier baron Frederic de Woelmant (1914-1918)).  
 

Voorbij draaihekje gaat u R (geel-rood) over het 
pad door de rand van het weiland met rechts in 
de bosstrook het beekje Le Bola.  In de hoek gaat 
u L met rechts afrastering. In de volgende hoek 
gaat u R via klaphekje het weiland in en ga dan 
meteen R met rechts de afrastering. (U loopt dus 
terug).  
 

4.  Voor de beek gaat u L en loop nu RD door het 
weiland met rechts het beekje Le Bola. Bij 
veedrinkbak en de rechts gelegen 
waterzuiveringsgemaal  loopt u schuin L omhoog 
naar de linker hoek.  Bij vouwer (plooibaar hek) 
gaat u door het draaihekje en klaphekje en loop 
RD door de boomgaard omhoog. Via volgend 
klaphek loopt u RD het volgende weiland omhoog 
met rechts een van aluminium platen gemaakte 
stal. Boven gaat u na klaphek R de smalle 
asfaltweg omlaag met mooi uitzicht over het dal 
van Le Bola.  Beneden bij ijzeren hek gaat u R 

(geel-rood)  het graspad/veldweg omhoog met 
rechts beneden een leegstaande (2021) boerderij.  
 

(Na 200 m bij rij afgezaagde bomen en grote tuin 
heeft u achteromkijkend mooi uitzicht op het dorpje 
Soiron).    
 

Boven aan de 3-sprong voor woning (nr. 16) met 
melkbus als brievenbus in de buurtschap Fays 
gaat u R de grindweg omlaag, die na 700 m bij 
woning een dalende smalle asfaltweg wordt. (Na 
300 m passeert u gasleidingpaal W 85). Na 800 m  
beneden aan de doorgaande weg bij de 
plaatsnaamborden Olne en Soiron gaat u L en na 
10 m gaat u R de steile smalle asfaltweg door de 
bosrand omhoog. Na bijna 100 m wordt de 
asfaltweg bij woning een stijgende bosweg die u 
RD volgt.     
 

5.  Na 500 m gaat u boven aan de 3-sprong bij de 
grote met breuksteen gebouwde voormalige 
hoeve huisnr. 15 L (Chemin du Vieux Piut) de 
holle weg omlaag.  Na bijna 100 m gaat u 
beneden aan de ongelijke 4-sprong bij wegwijzer 
R (rode rh/Promenade 3) het holle pad omhoog 
richting Olne.   
 

(Na veel regenval kan dit pad erg modderig zijn.  Is 
dit zo, loop dan terug naar de boven gelegen grote 
voormalige hoeve en ga dan L over de smalle 
asfaltweg. Ga dan verder bij **** in dit punt).   
 

Boven aan de T-splitsing gaat u L over de smalle 
asfaltweg. Meteen daarna **** gaat u tegenover 
huisnr. 12 R (rood/blauw/Promenade 3) het pad 
door de bosstrook omhoog. Voorbij de met 
breuksteen gebouwde mooie woning gaat u aan 
de 3-sprong  RD over de veldweg met rondom 
mooi uitzicht.  
 

(U verlaat hier de markeringen. De route volgend ziet 
u links boven het voetbalveld van Olne).  
 

Na 500 m gaat u aan de kruising RD (geel-rood) 
het pad/veldweg omhoog met rechts een woning. 
Aan  de 3-sprong gaat u L (blauwe rh) het pad 
omhoog met links een meidoornhaag. Na 250 m  
voorbij wit poortje/klaphek steekt u RD het 
weiland over richting oranje/rood draaihekje.  
Voorbij dit draaihekje volgt u RD het brede 
graspad, gelegen tussen afrasteringen,  omhoog.   
Bij huis, waar schijnbaar een vogelliefhebber 
woont, gaat u aan de doorgaande weg L (blauwe 
rh).   
 

(Hier ziet u voor u Château d’eau d’Olne, een 23 m 
hoge watertoren met mooi torentje uit 1958 en met 
een capaciteit van 400 m³ water).  
 

Aan de ruime kruising bij zitbank en wegkruis 
(1867) in de buurtschap Bouteille/Olne gaat u RD 
(Voie de l’Octroi) omhoog.  
 

6. Na bijna 200 m gaat u meteen voorbij 
verkeersdrempel R over de asfaltweg en u 
passeert enkele zitbanken. Let op! Waar de 
asfaltweg voor parkeerplaats van Maison de 
Répos Les Aquarelles naar rechts buigt, gaat u L 
het weiland in (soms draadhek open en dicht 
maken).  
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Ga nu R en loop RD door het weiland omlaag 
richting beneden gelegen rechterhoek.  
 

(Links ziet de steenberg, mijnmonument, van de 
voormalige steenkolenmijn in Micheroux. Beneden 
ziet u de kerk in Bas -Soumagne).   
 

Beneden in de rechter hoek bij bomen, hoog 
struikgewas gaat u bij staande stenen RD door de 
nauwe doorgang loop het smalle pad omlaag. Bij 
hekje gaat u R en loop dan via breed ijzeren hek 
(open en dicht maken) RD met links een huis. Volg 
dan RD de grindweg omlaag die een smalle 
dalende asfaltweg wordt. Beneden aan de T-
splitsing bij huisnr. 26 gaat u R de asfaltweg 
omhoog.  Na 200 m, einde asfaltweg, gaat u bij 
verbodsbord RD het pad door de bosstrook 
omhoog met rechts een waterstroompje.   Aan de 
doorgaande weg gaat u R en meteen daarna 
tegenover  huisnr. 77 gaat u L via klaphekje het 
weiland in.  Loop RD door het weiland met links 
struikgewas en voor u schitterend uitzicht. (Even 
verder ziet u rechts weer de watertoren). Aan het 
eind van het weiland gaat u L door de nauwe 
doorgang en volg het pad met rechts een 
waterpoel/huis. Voorbij kapelletje (1789) met de 
Zwarte Madonna gaat u bij inrit woning L de 
smalle asfaltweg omlaag. Aan de 3-sprong bij 
huisnr. 398 gaat u L de asfaltweg door de 
buurtschap Falhez/Xhendelesse omlaag. Aan de 
4-sprong gaat u R de asfaltweg omlaag met voor 
u schitterend uitzicht.  Aan de T-splitsing gaat u L 
omlaag.  Aan de 3-sprong bij zitbank, waterbron  
en waar aan huis paardenhoofden, drinkbakken 

en een voederbak hangen, gaat u R de asfaltweg 
omlaag.  
 

7. Na 250 m beneden aan de ongelijke 4-sprong 
bij plaatsnaambord Soiron gaat u L  (geel-rood) 
over de smalle asfaltweg. Waar de smalle 
asfaltweg naar rechts buigt richting woning, gaat 
u RD de grindweg door de lindelaan omhoog.   
Boven tegenover ingang woning gaat u L  (geel-
rood) het trapje omlaag en volg het pad door de 
bosstrook.  Voorbij klaphekje loopt u RD (geel-
rood) door het weiland omhoog richting roze 
paaltjes met links een grote boerderij. U steekt 
via 2 nauwe doorgangen de veldweg over en loop 
schuin L (geel-rood)  door het volgende weiland 
naar het klaphekje. Voorbij klaphekje loopt u RD 
door het volgende weiland omhoog met rechts 
een haag. Voorbij  draaihekje loopt u RD over het 
pad gelegen tussen huis en haag.  Steek in de 
buurtschap Martinsart/Xhendelesse de asfaltweg 
over en loop RD de doodlopende weg omhoog en 
u passeert links bij huisnr. 3 een muurkruis.  (U 
verlaat hier de geel-rode route). Aan de 3-sprong 
gaat u RD (rode rh) omhoog.  Bij huisnr. 15 gaat u 
R (rode rh/Chemin Gerard) over het smalle pad 
met links afrastering en rechts stuikgewas. Het 
pad buigt naar links en dan passeert u tweemaal 
bij staande stenen een nauwe doorgang en dan 
loopt u RD door het weiland richting kerk met 
links afrastering. Voorbij alweer een nauwe 
doorgang volgt u het pad RD met rechts een 
beukenhaag/achtertuin.  Bij ingang woning/tuin 
gaat u L over het kasseienpad. Meteen daarna 
aan de  T-splitsing  gaat u R en u komt meteen 
weer bij de kerk/parkeerplaats. 

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.   
 


