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blz 2 van 3
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 het dorp GrandRechain. U struint weer door weilanden en daalt door een bos af naar Soiron waar een oud kasteel ligt.
Voorbij het dorp wandelt u weer door weilanden en volgt u een panoramisch pad omhoog met prachtig
uitzicht op Soiron. U daalt een weggetje af naar het dal van de Le Bola en dan volgt een flinke klim langs
een buitenwijkje van Olne. Via weilanden met een mooi uitzicht komt u in het dorp maar dan maakt u nog
een lus over verrassende paadjes terug naar de kerk. Af en toe denkt u dat u over privégrond loopt maar er
lopen gemarkeerde routes en het is daar normaal.
GPS-afstand 12300 m, hoogteverschil 80 m en looptijd 3.15 uur.
Startadres: parkeerplaats voor de kerk, Rue du Bief 36, Xhendelesse (Herve).

1411. XHENDELESSE – Soiron 12,3 km
1.
Met uw rug naar de kerk gaat u L de
doorgaande weg omhoog en aan de 3-sprong
gaat u RD. Voorbij huisnr. 91 gaat u boven aan
de 3-sprong R richting Bruyères. Voorbij het
laatste huis negeert u de doodlopende weg links
en loopt u het dorp uit. U passeert links een
boerderij met huisnr. 31 en 50 m verder gaat u bij
de houten paal (met geel/rode X) R (geel/rood) via
de nauwe doorgang het weiland in en loop RD
langs de heg. Op de hoek van de afrastering
loopt u schuin links richting het draaihekje.
Voorbij dit draaihekje loopt u RD door het
weiland, met rechts de afrastering. Aan het einde
gaat u in de linker hoek (geel/rood) bij de loods
door de nauwe doorgang en dan RD over de
asfaltweg. Aan de 3-sprong met kei gaat u RD
(geel/rood, groen) de asfaltweg omlaag. Aan de
kruising met kapel en zitbank gaat u L door het
dorp Grand-Rechain. Aan de 3-sprong voor
huisnr. 34 gaat u R (Rue des Tritons) over de
klinkerweg. Voorbij het laatste huis volgt u RD
het voetpad.
2. Aan de T-splitsing gaat u R. Bij de eerste
huizen volgt u het asfaltweggetje omlaag. Aan de
T-splitsing gaat u L en na 20 m gaat u aan de
3-sprong met wegkruis R (groen) de grindweg in.
Loop RD (groen) via de nauwe doorgang het
weiland in en volg schuin rechts het graspad
omlaag richting een ijzeren hek. Bij dit hek gaat u
via de nauwe doorgang, RD (groen) het graspad
omlaag langs een akker. U passeert nog een hek
met nauwe doorgang (groen) en volg het
graspad. Klim het holle pad omhoog en boven op
de akker houdt u links aan over het smalle
paadje. U passeert een hoge markeringspaal
(groen) en loop RD omhoog door de akker.
Boven bij markeringspaal en heg gaat u RD door
het weiland, met rechts de struikenrand. Aan de
T-splitsing voor de hoge coniferenhaag gaat u R
over de grindweg (u verlaat de groene route) en

na 25 m gaat u R (geel/rood) door het weiland,
met rechts de haag. Op de hoek van de haag
volgt u RD het graspaadje omlaag door het
weiland.
3. Bij de bosrand (dit is 100 m voor het einde
van het weiland) gaat u via de doorgang
(geel/rood) het bospad omlaag. Voorbij klaphekje
gaat u RD het mooie graspad omlaag richting de
kerk. Voorbij klaphekje gaat u aan de T-splitsing
met zitbank R over de asfaltweg.
Aan de
3-sprong gaat u RD (geel/rood) en u loopt Soiron
binnen. Aan de ongelijke 4-sprong voor het
kasteel neemt u de eerste weg L (dus niet de
doorgaande weg), langs huisnr. 24. Voor de
ingang van de kerk gaat u aan de 3-sprong R over
de parkeerplaats en na 30 m gaat u bij het
monument L het kasseienpad in en het trapje af.
Beneden gaat u L de doorgaande weg omlaag.
Voorbij huisnr. 51 gaat u aan de kruising R
(geel/rood) het grindpad in. Voorbij draaihekje
(geel/rood) gaat u R het voetpad in langs het
weiland. In de hoek buigt u L (1) langs de
afrastering en in de volgende hoek gaat u R
(geel/rood) via klaphekje het weiland in. Loop
RD door het weiland met na 40 m rechts van u
een lager gelegen weiland en aan de T-splitsing
voor de afrastering gaat u R het steile paadje
omlaag langs een smal bos.
4. Steek nu RD het weiland over en voor de beek
Le Bola gaat u L met rechts het beekje.
Ter
hoogte van een waterzuivering rechts loopt u
schuin L omhoog naar de linker hoek. Via een
oud klaphekje komt u in een weiland en klim RD
omhoog. Via nog een klaphek klimt u helemaal
omhoog en boven gaat u voorbij klaphek R over
het asfaltweggetje met mooi uitzicht.
Aan de
3-sprong met ijzeren hek gaat u R het graspad in
met rechts een oud huis.

Volg de weg omhoog en bijna boven, bij een kale
boomstam heeft u achteromkijkend een prachtig
uitzicht op het mooi gelegen dorpje Soiron.
Boven aan de 3-sprong voor een huis gaat u R
(geel/rode X) het grindpad omlaag. Daal geruime
tijd het weggetje af. Beneden aan de doorgaande
weg gaat u L en na 10 m gaat u R het steile
asfaltweggetje omhoog. Voorbij een huis klimt u
het bospad omhoog en aan de Y-splitsing met
slagboom gaat u R het holle pad omhoog.
5. Aan de 3-sprong voor huisnr. 15 gaat u L de
holle weg omlaag. Beneden aan de ongelijke
4-sprong bij huisnr. 12 en wegwijzer gaat u R
(rood, promenade 3) het holle pad omhoog.
Boven aan de T-splitsing gaat u L over het
asfaltweggetje en na 10 m gaat u aan de 3-sprong
met wegwijzer R (rood, promenade 3, blauw).
Voorbij een huis gaat u aan de 3-sprong met
wegwijzer RD, u verlaat de markeringen. Aan de
kruising met enkele keien, gaat u RD (geel/rood)
over het voetpad langs een huis. Aan
de
3-sprong met wegwijzer gaat u L (blauw) langs de
afrastering. Aan het einde gaat u voorbij wit
poortje RD door het weiland richting oranje
draaihekje. Voorbij dit draaihekje volgt u RD het
voetpad omhoog. Aan het einde gaat u L (blauw)
langs de doorgaande weg. Aan de ruime kruising
met zitbank gaat u RD (groen, Promenade 2).
6.
Voorbij de verkeersdrempel gaat u aan de
3-sprong R de asfaltweg in langs een zitbank.
Let op! Voorbij nog een zitbank gaat u, vlak voor
het gebouw, L het weiland in (soms draadhek
open en dicht maken). Loop RD door het weiland
omlaag tot aan de afrastering met prachtig
panorama en ga R langs de heg. In de hoek gaat
u L via de nauwe doorgang het voetpad in langs
de heg. Op de hoek van de afrastering gaat u R
en bij ijzeren poort (open en dicht maken) gaat u
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RD langs het huis. Beneden aan de T-splitsing
bij huisnr. 26 gaat u R de asfaltweg omhoog. Aan
het einde van de weg volgt u RD het voetpad
langs het beekje.
Aan het einde gaat u R en
meteen bij huisnr. 77 L via klaphekje het weiland
in. Loop RD door het weiland met links de
struikenrand. Aan hete eind gaat u L door de
nauwe doorgang en volg het voetpad met rechts
een huis. Bij een inrit volgt u de weg en aan de
3-sprong gaat u L langs nog een huis. Aan de
kruising gaat u R de weg omlaag langs huisnr. 38.
Aan de T-splitsing gaat u L de weg omlaag langs
huisnr. 68. Aan de 3-sprong met zitbank gaat u R
de weg omlaag langs huisnr. 60.
7. Beneden gaat u aan de ongelijke kruising met
plaatsnaambord Soiron L (geel/rood) het smalle
asfaltweggetje in. Waar de asfaltweg naar rechts
buigt volgt u RD de mooie bomenlaan omhoog.
Boven bij huis gaat u aan de linkerzijde
(geel/rood) het trapje af en volg het voetpad.
Voorbij klaphekje loopt u RD (geel/rood) door het
weiland omhoog richting de rose paaltjes. U
steekt via 2 nauwe doorgangen de veldweg over
(geel/rood) en loop schuin L naar het klaphekje.
Voorbij klaphekje loopt u RD langs de heg en
voorbij nog een draaihekje langs het huis. Aan
de ongelijke kruising met de asfaltweg gaat u RD
(geel/rode X) de doodlopende weg omhoog. Aan
de 3-sprong gaat u RD (rood) omhoog. Bij
huisnr. 15 gaat u R (rood) het voetpad in langs de
hoge afrastering.
U passeert tweemaal een
nauwe doorgang en dan loopt u door het weiland
richting de kerk, met links de afrastering. Voorbij
nog een nauwe doorgang volgt u het voetpad
langs de heg. Bij de grindweg loopt u RD (rood)
langs de tuin van een huis en aan de T-splitsing
voor de muur gaat u R terug naar de
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.

