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Op een dik half uurtje rijden van de Nederlandse grens ligt ten zuiden van Luik het stadje Esneux.  Tijdens deze 
heuvelachtige en zeer afwisselende wandeling loopt u meteen via een leuk bospaadje omhoog en daalt u door 
weilanden omlaag naar het gehucht Ham. Dan daalt u met mooi uitzicht verder door de weilanden omlaag. Dan 
loopt u geruime tijd over het fiets- voetpad langs de Ourthe naar het dorpje Hony en vervolgens naar Méry waar u 
de  Ourthe oversteekt. Vervolgens loopt u steil door het bos omhoog.  Via villawijk en bospaden loopt u  omhoog 
naar Château d’Avionpuits, een prachtig kasteel. Voorbij het rustige dorpje Fontin loopt een mooi bospad 
omlaag met naast u een beekje. Dan wandelt u weer langs de Ourthe  met voor u boven mooi zicht op het 
schitterende kasteel Château Le Fy,  naar het levendige centrum van Esneux met veel terrasjes en natuurlijk 
patatkraam!   Als toetje klimt u via een prachtig paadje langs een oude muur omhoog naar het kasteel en dan 
komt u weer bij de parkeerplaats.   Na regenval kunnen enkele paadjes met bladeren glibberig zijn.   
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  blz 2 van 3 

 

Startadres: parkeerplaats voor de kerk, Place Jean ‘d Ardenne 2, Esneux. Als u de weg omhoog volgt zijn nog 
meer parkeerplaatsen.   
 

U kunt ook starten in Hony, Rue du Centre 2 en dan na 8 km pauzeren in Esneux. Ga dan vlak voor de brug 
L het pad omlaag. Ga dan verder bij **** in punt 4.  
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

13,38 km  3.30 uur  141 m  295 m 

 
 

1414. ESNEUX 13,4 km 
 

1.  Staande op de parkeerplaats met uw gezicht 
naar de ingang van Sint Hubertuskerk (1900) en 
kruis staande op sokkel (1837) gaat u L (Rue des 
Combattants) de weg omlaag langs huisnr. 6.   
 

(De kerk is gebouwd op de fundering van een oude 
tempel waarvan de oudste sporen teruggaan tot de 
13e eeuw. Meteen links passeert u het gemeentehuis 
waar tegen de muur oorlogsplaquettes hangen). 
 

Negeer zijwegen. Beneden aan de doorgaande 
weg gaat u L omlaag. Na 20 m, 50 m voor het 
grote voormalig gebouw van de Gendarmerie 
National, gaat u scherp R (rode ruit/blauwe 
rechthoek) de grindweg door de kastanjelaan  
door het parkje omhoog. Negeer zijpad links naar 
groot oorlogsmonument. Steek boven bij  
Mariakapel de asfaltweg over en loop schuin L 
(rode ruit/blauwe rechthoek) het bospad omhoog. 
Negeer zijpaden. Na 250 m aan de 3-sprong bij 
halfronde zitbank, trappenpad, infoborden  en 
bordje “Chateau de Beaumont” gaat  u RD.   
 

(Hier stond waarschijnlijk in 1154 het fort Beaufort dat 
in de 14e eeuw is verlaten).   
 

Na 10 m gaat u aan de 4-sprong L (rode 
ruit/blauwe rechthoek) verder omhoog.  
 

(Na 100 m passeert u bij lindeboom een gedenksteen 
t. h. a. aan Léon Souguenet).   
 

Na bijna 150 m  gaat u aan de Y-splitsing R 
(Chemin Circulaire L. Gavage) het smalle bospad 
omhoog. Negeer zijpad links naar zitbank en loop 
RD het pad omlaag. Beneden aan de 4-sprong bij 
wegwijzer gaat u via nauwe doorgang RD het 
bospad omlaag.   
 

2. Aan de bosrand gaat u RD door het weiland 
met een even verder links van u op afstand 
struikgewas. Bij rij eiken loopt RD omlaag het 
volgende weiland in, dat u RD omlaag oversteekt  
richting  huizen. Bij hoge es gaat u via nauwe 
doorgang RD over het pad met links afrastering 
van weiland. (Hier kan in de zomer het 
gras/brandnetels hoog staan). Boven aan de 
asfaltweg gaat u L. Meteen daarna aan de 3-
sprong gaat u scherp R de asfaltweg omhoog 
door het beschermd dorpsgezicht van het 
gehucht Ham. Aan de T-splitsing voor huisnr. 18 
gaat u R omlaag. Voorbij leuk huisje buigt de weg 
naar links en volg dan het pad met rechts een 
meidoornhaag. Voorbij draaihekje loopt u schuin 

L door het weiland omlaag naar de bosrand en 
blijf de bosrand volgen door het weiland.  
 

(Meteen rechts heeft u mooi uitzicht o.a. op het dorp 
Holy).  
 

In de rechterhoek van het weiland gaat u R via  
nauwe doorgang het bos in en ga dan meteen 
scherp L het bospaadje omlaag. Beneden voorbij 
volgende nauwe doorgang verlaat u het bos en 
loopt u RD op gelijke hoogte boven door het 
weiland met rechts prachtig uitzicht.  
 

3. Let op!  Circa 50 m vóór de volgende nauwe 
doorgang gaat u bij es R door het weiland 
omlaag. Vlak daarna bij eik gaat u RD verder 
omlaag met even verder links afrastering. (Rechts 
boven ziet u de Leonarduskerk (1777) in Holy). Na 20 
m gaat u R via houten doorgang het holle 
(gras)pad omlaag. Beneden gaat u L de smalle 
asfaltweg omlaag.   Voorbij melkveehouderij gaat 
u aan de T-splitsing voor de Ourthe R over het 
fiets- voetpad en u passeert meteen rechts een 
muurkruis hangend aan boerderij. Na bijna 400 m 
steekt u via brug  de Ourthe over.  Meteen na de 
brug gaat u R het pad omlaag en volg dan het pad 
met rechts de Ourthe. Waar na 100 m het pad bij 
klein wit huisje naar links buigt, gaat u R over het 
gras en loop bij picknickbank R het talud 
omhoog. Loop dan bij waterval RD over de  veld- 
grindweg met rechts de Ourthe.   Na 250 m bij 
slagboom volgt u RD het pad over de camping 
langs de houten huisjes. Na de camping volgt RD 
het pad langs de Ourthe richting Hony. Negeer 
zijpaden. Na 600 m loopt u onder de spoorbrug 
door van de 62 km lange spoorlijn Luik - Marche–
Famenne.  Aan de Y-splitsing gaat u R (L kan ook) 
vlak langs de Ourthe. Negeer zijpaden links en 
volg het pad dat bij de eerste woningen van Hony 
een grindweg wordt.   
 

4. Waar de grindweg bij huisnr. 15 een asfaltweg 
wordt, gaat u R over het pad en meteen daarna 
gaat L over het pad met rechts de Ourthe. U loopt 
onder de brug door en **** aan de omgekeerde Y-
splitsing bij rij linden gaat u RD.   
  

(U kunt hier naar boulangerie/patisserie Labasse 
lopen. Ga dan hier scherp L omhoog. Boven bij brug 
gaar u R. Negeer zijwegen. Na bijna 200 m buigt de 
weg naar links en 50 m verder komt u L bij de  
boulangerie/patisserie. Maan- dinsdag gesloten).   
 



Vlak daarna gaat u aan de 3-sprong RD (7) over 
de smalle betonplatenweg verder langs de 
lindebomen/Ourthe. Na 500 m gaat u aan de 
volgende  3-sprong RD (7) over het fiets- voetpad 
langs de rij essen en de Ourthe.  Na 800 m gaat u 
aan de 3-sprong vlak voor brug L het betonplaten 
pad omhoog. Boven aan de 4-sprong bij 
pleintje/grasveld gaat u R omhoog. Aan de T-
splitsing steekt u R via brug de Ourthe over.   
 

(Op de brug ziet u meteen links boven in de verte de 
abdij van Brialmont (13e eeuw). Rechts heeft u mooi 
zicht op Méry o.a. op de St Pieterskerk (1900-1901)).  
 

Meteen na de brug gaat u scherp R de trap af en 
beneden gaat u L over het klinkerpad met rechts  
de Ourthe en links de met breuksteen gebouwde 
woningen.  Steek de doorgaande weg over en ga  
R en u passeert links een zitbank. Let op! Aan de 
3-sprong gaat u bij  wegwijzer RD het smalle 
bospad omhoog. Negeer zijpaden. (Na 300 m 
passeert u  omhoog lopend rechts enkele aardige 
optrekjes).   
 

5.  Let op! Na 800 m, voorbij de leuke optrekjes en 
circa 150 m voor links bij weiland staande witte 
grote stal, gaat u R over het bospaadje langs een 
rechts staande 3-stammige boom. Vlak daarna 
buigt het pad rechts omlaag. 50 m verder gaat u 
aan de 3-sprong L het smalle bospad omlaag, dat 
na 150 m bij steile helling rechts  verder omlaag 
buigt. Aan de ruime 3-sprong bij meerstammige 
boom gaat u L omlaag.  Beneden aan de T-
splitsing gaat u R over het graspad en volg dan 
de asfaltweg omlaag langs huisnr. 18. Aan de 3-
sprong gaat u L (Rue de la Douix) omhoog. (U 
loopt hier door een wijk waar enkele leuke optrekjes 
staan). Aan de 3-sprong gaat u RD langs huisnr. 
34. Aan de volgende 3-sprong gaat u RD de 
asfaltweg omhoog, die meteen daarna bij  huisnr. 
46 een stijgende graspad wordt. 
 

6. Aan de 3-sprong, einde tuin en met rechts een 
graspad en open stal, gaat u RD het gras- 
bospaadje omhoog met links een greppel.   
 

(Na bijna 100 m passeert u een omgevallen boom 
(2021). Lukt het niet om over deze boom heen te 
komen,  loop dan terug naar de 3-sprong bij open 
stal/picknickbank  waar u L gaat. Beneden aan de 
asfaltweg gaat u L de bosweg omhoog. Negeer 
zijpaden. Ga dan na 250 m verder bij **** in dit punt).     
 

Na bijna 150 m gaat u boven aan de T-splitsing L 
de bosweg  omhoog. Negeer na bijna 50 m zijpad 
rechts omhoog. 25 m verder gaat u **** voor bord 
“privépad” scherp R. Na 20 m gaat u aan de  4-
sprong L het pad door de bosstrook omhoog. Bij 
ingang van weiland (prachtig uitzicht) gaat u L de 
bosweg omhoog.  Boven aan de T-splitsing gaat 
u L over de asfaltweg. Aan de 3-sprong, met links 
mooi uitzicht, gaat u bij infobord (ook NL) R (wit-
rood) over de grindweg met links het mooie met 
breuksteen gebouwde Château d’Avionpuits 
(1757). Bij de vijver loopt u RD met links de 
ingang van de kasteelhoeve en twee torens.  Via  

poort verlaat u het kasteelterrein en loop RD door 
de mooie esdoornlaan omhoog. Aan de 
doorgaande weg gaat u L omhoog met links nog 
mooi zicht op het kasteel/kasteelhoeve. Na 100 m, 
in de bocht naar rechts en aan bijna het eind van 
de vangrail, gaat u R (wit-rood) het graspad 
omhoog met rechts een huis. Negeer zijpad 
rechts omlaag en loop RD met rechts prachtig 
uitzicht. Aan de 3-sprong bij ingang manege gaat 
u R over de grindweg met weer mooi panorama. 
Voorbij huis gaat u aan de T-splitsing L het pad 
omhoog met rechts een meidoornhaag. Negeer 
smal zijpad rechts en volg de grindweg omhoog.  
 

7. Aan de 4-sprong bij breuksteenmuur gaat u in 
het dorpje Fontin RD de smalle asfaltweg  omlaag 
en u passeert meteen links een Mariakapelletje 
hangend aan muur. Negeer twee zijwegen links.  
(Voor u ziet de hooggelegen kerk). Beneden aan de 
ongelijke 4-sprong gaat u R (Chemin de la 
Fontaine/wit-rood) de eenrichtingsweg omlaag 
richting Hamay. Aan de 3-sprong bij zitbank en 
oorlogsmonument gaat u RD (Rue de la Fontaine) 
verder omlaag met rechts een rij leuke huisjes. 
Aan de  3-sprong voor huisnr. 34 gaat u RD. Vlak 
daarna gaat u aan de Y-splitsing L (wit-rood) de 
smalle asfaltweg omlaag, die meteen daarna een 
onverhard pad wordt.  Loop nu geruime tijd het 
mooie bospad omlaag met links beneden het 
beekje Fontin.  Na 1 km gaat u beneden aan de T-
splitsing R de grindweg omlaag met links de 
spoorlijn. (Voor u ziet u boven het mooie kasteel). 
Steek de spoorlijn en de asfaltweg over en ga in 
Evreux/Esneux bij huisnr. 17 L  over de smalle 
asfaltweg. Aan de 4-sprong gaat u R  de smalle 
asfaltweg omlaag, die een grindweg wordt  met 
links huisnr. 25. Negeer zijpaden. Aan de  
T-splitsing voor de Ourthe gaat u R over het 
betonplaten fiets- voetpad. Aan de asfaltweg bij 
zitbank en gedenksteen gaat u L langs de Ourthe 
met voor u boven het sprookjeskasteel Château 
Le Fy (1904-1905). Negeer zijwegen. Waar na ruim 
400 de asfaltweg naar rechts buigt, gaat u L over 
het klinkerpad met links de Ourthe.    
 

8. Na 150 m neemt u het derde  pad R,  steek de 
doorgaande weg over en ga bij ijssalon Natalia 
Belle (2021) R en u passeert even verder links 
Frites Station met heerlijke patat. (U passeert nog 
meerdere horecazaken o. a Lebon Goût (nr. 54) waar 
ze o.a. heerlijke broodjes hebben). Aan het einde 
steekt u bij spoortunnel de spoorlijn over en 
loopt u RD over het trottoir omhoog. Na 200 m, 
meteen voorbij huisnr. 23 en tegenover twee 
garages, gaat u L het trappenpad omhoog en 
loop dan geruime tijd het mooie bospad omhoog 
met rechts een oude muur. Negeer zijpaden. Na 
300 m buigt het pad haaks naar rechts en doemt 
het kasteel voor u op. Het pad wordt een dalend 
pad. Beneden aan de 3-sprong voor de kerk, 
gelegen in het gedeelte van het stadje dat ‘Le 
Mont” wordt genoemd, gaat u L omlaag  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. 


