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Zonder meer de meest panoramische wandeling uit deze wandelgids! Midden in het prachtige Land van
Herve, op 20 km rijden van de Nederlandse grens, ligt het rustige dorpje Bolland, vernoemd naar het
riviertje. Doel van deze heuvelachtige wandeling is het witte enorme kruis Croix du Bois del Fièsse op een
groene heuvel. De route bestaat veel uit weilanden met klaphekjes maar ook rustige asfaltweggetjes met
schitterende uitzichten. Vanuit het dorpje klimt u meteen via een trappenpad omhoog en dan verder door
weilanden omhoog, met geweldig panorama. Boven steekt u de doorgaande weg over en dan volgt u
geruime tijd een rustige maar zeer panoramische weg door het prachtige landschap. U struint door
weilanden en dan klimt u de heuvel op naar het enorme kruis. Het uitzicht rondom is overweldigend. Er is
ook een sokkel waar u op kunt zitten om te pauzeren. U wandelt door het dorp Charneux en dan volgt een
pittige klim door de weilanden omhoog naar de doorgaande weg. U volgt een panoramisch weggetje en via
een avontuurlijk bospaadje komt u in de weilanden waar u terug wandelt langs de kerk naar Bolland. Zoek
een zonnige heldere dag uit dan kunt u enorm ver kijken.
GPS-afstand 13000 m, hoogteverschil 108 m en looptijd 3.30 uur.
Startadres: parkeerplaats voor Chateau Bolland, Rue des Doyards 54, Bolland

1412. BOLLAND 13 km
1. Met uw rug naar het kasteel gaat u R en aan de
kruising met Christusbeeld gaat u R de
eenrichtingsweg omlaag.
Let op!
Aan de
T-splitsing op de brug met bordje Le Bolland gaat
u R (vlak langs huisnr. 4) het stenen trappenpad
omhoog. Boven bij huis volgt u RD het smalle
asfaltweggetje omhoog.
Aan het einde voor
huisnr. 10 gaat u L door het klaphekje en RD het
steile graspaadje omhoog.
Voorbij nog een
klaphekje (met achteromkijkend een prachtig
panorama) klimt u RD steil omhoog, met links de
afrastering. Boven gaat u voorbij klaphekje R
over het asfaltweggetje met rechts mooi
panorama. Voorbij huisnr. 91, waar de asfaltweg
naar links buigt, gaat u aan de 3-sprong R het
voetpad in langs de afrastering. Negeer zijpaden
rechts en vlak voor het fietspad en 2 dikke keien
gaat u R het bospad in. Negeer zijpaden rechts en
aan de 3-sprong met zitbank en wit wegkruis gaat
u RD over het fietspad.
2. U passeert links een stenen gebouw en 100 m
verder (waar rechts het bos ophoudt) gaat u L het
graspad omhoog richting boerderij (soms hek
open en dicht maken). Loop rechts langs de
vijver over het erf en volg dan RD het verharde
weggetje. (Schuin rechts ziet u in de verte al het
witte kruis). Aan het einde steekt u voorzichtig
de drukke weg over en loop RD het weiland in.
Loop dan schuin rechts omlaag, met prachtig
panorama, naar de rechter benedenhoek van het
weiland. Beneden gaat u R over de asfaltweg. De
weg buigt naar links en dan heeft u rechts een
mooi panorama, een stuk verder passeert u een
kasteelboerderij. Volg nog geruime tijd de weg
door het schitterende landschap en dan loopt de
weg omhoog. Boven aan de T-splitsing gaat u L.
(Bij een elektriciteitstoren heeft u rechts mooi
uitzicht op de heuvel met het witte kruis).

3. Tegenover huisnr. 284b gaat u R de veldweg
in met prachtig uitzicht. Daal het voetpad af en
aan de 3-sprong gaat u RD over het smalle
asfaltweggetje. Negeer doodlopende weg links en
na 100 m gaat u aan de T-splitsing L de
doorgaande weg omhoog. Aan de 3-sprong voor
huisnr. 13 gaat u RD. Na 70 m gaat u aan de
3-sprong R en na 10 m aan de 3-sprong L
(groen/rood) het smalle weggetje omhoog langs
een boerderij.
Voorbij de boerderij gaat u aan
de Y-splitsing R het smalle voetpad omhoog.
Voorbij klaphekje volgt u RD het graspaadje
langs het weiland. Bij ijzeren hek gaat u RD
(rood/groen) via klaphekje het voetpad omhoog
en dan buigt het pad links langs een huis. Klim
dan de steile asfaltweg omhoog en boven volgt u
de panoramische weg. Aan de T-splitsing met
wegkruis voor een huis gaat u R en na 30 m gaat
u voorbij zitbank R via klaphekje de heuvel
omhoog en klim tot aan het Croix du Bois del
Fièsse waar u rondom een overweldigend
panorama heeft. Op de sokkel kunt u fijn
pauzeren.
4. Loop terug omlaag naar de weg en ga R. Volg
de weg door een buitenwijk van Charneux en aan
de 3-sprong met zitbank gaat u R de doodlopende
weg omlaag. Voorbij enkele huizen volgt u de
grindweg omlaag met schuin rechts mooi uitzicht
op de kerk van Charneux. Voorbij zitbank daalt u
het mooie holle voetpad af. U passeert een
bruggetje en aan de 3-sprong bij infobord steekt
u via een bruggetje RD (rood) een beekje over en
volg het pad langs de afrastering. Klim het holle
pad omhoog en vlak voor het eerste huis heeft u
bij een ijzeren poort scherp rechts nog een mooie
blik
op
het
witte
kruis.

In Charneux gaat u aan de ruime kruising RD de
weg omhoog, met rechts de kerk en voorbij de
kerk gaat u aan de 3-sprong RD. Aan de ruime
3-sprong, met oorlogsmonument, gaat u RD.
5. U passeert links huisnr. 115 en na 25 m gaat u
R via klaphekje het weiland in.
Loop RD met
links de afrastering en op de hoek van de
afrastering loopt u schuin links door het weiland
omlaag naar de linker hoek (punt). Helemaal in
de punt van het weiland beneden (kan drassig
zijn) maakt u het hek open en dicht en loopt u RD
door het weiland omhoog, met rechts de
afrastering. Negeer klaphekje en bijna boven bij
een open schuur gaat u L omhoog naar de
linkerhoek richting wegkruis. Bij het wegkruis
steekt u via 2 klaphekjes de asfaltweg over en
gaat u RD door het weiland omhoog, met rechts
het struikgewas. Via bijzonder klaphek gaat u RD
verder omhoog. Boven in de rechterhoek gaat u
via klaphekje het volgende weiland in en klim RD
omhoog richting een tiental hoge bomen. Boven
in het midden van deze bomen gaat u via
draaihekje L over het asfaltweggetje.
6. Aan de T-splitsing gaat u L over de grasberm
langs de drukke doorgaande weg.
Voorbij
huisnr. 97 gaat u aan de 3-sprong R over de
betonplatenweg. Beneden aan de 3-sprong met
bord 564 gaat u R tussen de rood/witte paaltjes
door het asfaltweggetje omhoog. Na geruime tijd
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ontvouwt zich links een prachtig panorama.
(Links ziet u beneden in het dal de kerk van
Bolland waar u straks nog langs loopt). Aan de
3-sprong met bord doodlopende weg gaat u L het
mooie weggetje omlaag. Voorbij het huis loopt u
RD over het gras en gaat u via klaphekje RD door
het weiland omlaag naar de linkerhoek. In de
hoek gaat u via klaphekje L het voetpaadje
omlaag. Beneden gaat u vlak voor het beekje R
onder de boom door het klaphekje en volg RD het
graspad omhoog. In het weiland loopt u schuin
links omhoog richting de linkerzijde van de
zwarte schuur. Bij de zwarte schuur gaat u via
klaphekje RD de veldweg omhoog.
7. Boven aan de T-splitsing gaat u L over de
bescheiden oprijlaan van de kasteelhoeve. Aan
de omgekeerde Y-splitsing gaat u scherp L terug
het asfaltweggetje omlaag. Beneden steekt u de
Bolland over en 10 m verder gaat u R het
bospaadje in. Volg het avontuurlijke bospaadje,
soms over een omgevallen boom heen en voorbij
klaphekje gaat u R door het weiland.
Via
klaphekje loopt u RD door het volgende weiland.
Aan het einde bij de boom stapt u over de
overstap (voorzichtig met uw handen bij de
prikkeldraad!) en volg dan het voetpad omhoog.
Loop dan RD door het weiland richting de kerk.
Aan het einde gaat u voorbij de nauwe doorgang
RD de asfaltweg omlaag. Aan de T-splitsing gaat
u R en dan komt u weer bij de parkeerplaats.
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