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blz 2 van 3
Ten westen van de stad Verviers ligt het rustige dorp Grand-Rechain. Weilanden, nauwe doorgangen,
klaphekjes, uitzichten en een markant kasteel, zitten allemaal in deze route. Het landschap is glooiend en
er zijn geen zeer steile hellingen. U wandelt van het ene weiland naar het andere weiland en tussendoor
loopt u door kleine gehuchten. Ook maakt u een uitstapje naar het lagere dal, richting Lambermont. Aan
het einde passeert u Château Les Tourelles, een bijzonder kasteel bestaande uit een gebouw, een
vrijstaande toren en een kapel. Het is een heel open wandeling zodat u de hele route uitzichten heeft. Na
veel regenval kunnen de weilanden drassig zijn. De kans is groot dat u weinig mensen tegenkomt.
Startadres: parkeerplaats vlak voor de kerk, Avenue des Platanes 146, Grand-Rechain (Herve).
GPS afstand

Looptijd

Hoogteverschil

Totaal omhoog

12,80 km

3.15 uur

77 m

163 m

1421. GRAND-RECHAIN 12,8 km
1. Staande met uw rug naar de ingang van de
église Saint Pierre (1846-1847) en infobord steekt
u via zebrapad de doorgaande weg over en loopt
u links van huisnr. 144 RD over de asfaltweg, die
een grindweg wordt. Loop aan het einde van de
“grindweg” RD over het gras omlaag en voorbij
nauwe doorgang loopt u via volgende nauwe
doorgang RD (Sentier 32) verder omlaag.
Beneden steekt u (aan de rechter zijde) via
(stap)stenen het beekje over en loopt u RD door
het weiland omhoog. Let op! Na bijna 200 m gaat
u bij meidoornstruiken
R door de nauwe
doorgang en ga dan meteen L de veldweg
omhoog met links het weiland. Na 50 m waar de
grindweg bij huis naar rechts buigt, gaat u L via
nauwe doorgang het weiland in. Ga dan meteen
L door het weiland evenwijdig aan de
elektriciteitsdraden.
Bij
de
betonnen
elektriciteitspaal verlaat u via klaphekje het
weiland en gaat u R de asfaltweg omhoog. Let op!
Omhoog lopend over de smalle asfaltweg gaat u
na 200 m, meteen voorbij hoge beukhaag, via
klaphekje L (Sentier 27) het weiland in. Steek
schuin R het weiland over met links mooi uitzicht.
Voorbij nauwe doorgang/staande stenen gaat u
R (Sentier 27) door het volgende weiland. Vlak
daarna bij hoek van akker loopt u RD (groene
pijl) verder door het weiland met rechts de
haag/akker. Via nauwe doorgang bij wilgen loopt
u het volgende weiland binnen en steek dit
schuin L (groen) diagonaal over. Bij veedrinkbak
en afgezaagde boom loopt u RD (groene pijl).
(Rechts ziet u een wit herenhuis horend bij hoeve).
2. Voorbij nauwe doorgang en bij inrit naar hoeve
volgt u RD de smalle asfaltweg, die in het dorp
een brede asfaltweg wordt.
(Meteen links in weiland ziet u een achthoekig
betonnen gebouwtje (waterpompstation?)).
Boven aan de T-splitsing voor huisnr. 104 gaat u
R. Aan de 3-sprong gaat u RD en meteen daarna
aan de volgende 3-sprong gaat u L omhoog
richting Xhendelesse.
Negeer na 250 m bij
verbodsbord zijweg rechts. (Voor u ziet u de kerk
in Xhendelesse). Na ruim 500 m negeert u voorbij

huisnr. 37 bij volgend verbodsbord de volgende
zijweg rechts (Bois de Herve). 100 m verder, 50 m
voor grote stal met voedersilo’s, gaat u bij
markeringspaal L (groene rh/geel-rood) via nauwe
doorgang het weiland in en loop RD door het
weiland omlaag met links de meidoornhaag en
voor u mooi uitzicht.
(Rechts ziet u de Sint Alexanderkerk (1853-1854) in
Xhendelesse).
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 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 enkele leuke optrekjes.
3. 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. Aan de Tsplitsing (hoek tuin) 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) omlaag oversteekt richting
ijzeren hek. Bij dit hek gaat u RD (groene rh) via
nauwe doorgang het graspad, gelegen tussen
akkers, omlaag. 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.

4. Aan de T-splitsing voor de hoge coniferenhaag
van tuin gaat u L (groene rh) de grind-veldweg
omhoog. Steek bij inrit woningen (nrs. 55-57-59)
de grindweg over en loop RD (groene rh/geelrood) via klaphekje het weiland in. Loop RD
(groene rh/geel-rood) richting volgend klaphekje
en steek daarna precies RD het weiland over
richting de rechterkant van de haag. Bij de haag
gaat u via nauwe doorgang RD (groen/geel-rood)
over het pad met links de meidoornhaag en
rechts een akker. Steek de veldweg over en loop
RD (groene rh/geel-rood) door het weiland met
links de haag/afrastering van achtertuinen en
rechts mooi uitzicht. Voorbij stenen doorgang
en essen steekt u schuin L (groene rh/geel-rood)
diagonaal het weiland over richting linkerkant
haag. Aan de asfaltweg gaat u R. Vlak daarna aan
de 3-sprong gaat u RD (groene rh/geel-rood).
Voorbij de begraafplaats van Grand-Rechain gaat
u aan de T-splitsing R omlaag.
(Op de begraafplaats staan enkele grote oude
familiegraven. U kunt ook via de begraafplaats verder
lopen).
5. Meteen daarna aan de 3-sprong gaat u R
(geel-rood) de smalle doodlopende asfaltweg
omlaag richting Gite Rural met rechts de
begraafplaats. Na bijna 600 m gaat u bij de inrit
van de Gite (nr.8) en zitbankje RD het holle pad
omlaag. Beneden aan de T-splitsing gaat u R
omlaag (U verlaat hier geel-rood). Na 50 m gaat u
aan de 3-sprong L de veldweg, die een graspad
wordt, omhoog.
(Kijk omhoog lopend bij ijzeren hek nog even
achterom).
Na 600 m gaat u boven aan de 3-sprong bij
stenen ongevalskruis RD over de asfaltweg.
Meteen daarna aan de 3-sprong
bij
oorlogsbunker en zitbank, een fijne pauzeplek na
7 km, gaat u L.
(U passeert rechts nog twee oorlogsbunkers. De
bunkers, die u tegenkomt, hoorden bij Fort Battice
dat in 1934 werd gebouwd en dat deel uitmaakte van
de fortengordel rond Luik)
Na 300 m, waar de doorgaande weg naar links
buigt, gaat u aan de 3-sprong bij wegkruis R
(Chemin du Loup) de asfaltweg omlaag. Aan de
T-splitsing bij volgende wegkruis gaat u R over
de smalle doodlopende asfaltweg. Voorbij enkele
huizen gaat u aan de T-splitsing L de (verharde)
veldweg, die een eindje verder een graspad
wordt, omlaag. Beneden gaat u L de smalle
asfalt- bosweg omlaag. Beneden voorbij het met
breuksteen gebouwde huis (nr. 91) gaat u aan de
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3-sprong L (blauwe rh) de grindweg omhoog. (Na
400 m passeert u boven een zitbank). Na 600 m
wordt de veldweg een asfaltweg, die meteen bij
woningen naar rechts buigt.
6. 50 m verder, meteen voorbij huisnr. 2, gaat u L
(blauwe rh) via nauwe doorgang het weiland in en
loop RD door het weiland omlaag met links een
haag/leuk optrekje. In het volgende weiland loopt
u bij grote es RD (blauwe rh) verder omlaag met
rechts afrastering. (Soms moet u onder een draad
door/paaltje optillen). Beneden gaat u in de rechter
hoek door de nauwe doorgang en loopt u RD
omhoog met links afrastering. Voorbij ijzeren
hek/klaphekje volgt u RD de veldweg omhoog.
Voorbij muurkruis gaat u de buurtschap
Tribomont aan de doorgaande weg R omhoog.
100 m verder, waar de doorgaande weg bij groot
plaatnaambord Grand-Rechain naar rechts buigt,
gaat u bij verbodsbord L (geel-rood) de asfaltweg
omlaag. Aan de 4-sprong bij stenen wegkruis
gaat u R (blauw/groene rh) over de veldweg, die
na 250 m links omhoog buigt. Na 400 m gaat u bij
hoge paal L (blauwe en groene rh) het smalle pad,
gelegen tussen hagen, omlaag. (Dit pad kan in de
zomer begroeid zijn).
7. Na 400 m gaat u voorbij nauwe doorgang R
(geel-rood) de grindweg omhoog, die boven bij
gasleidingpaal Z54 een smalle asfaltweg wordt.
(Hier aan de grindweg verlaat u de groene en blauwe
rh). Na 500 m gaat u in Petit-Rechain aan de
doorgaande weg bij wegkruis (1889) L omhoog.
(Omhoog lopend passeert u na 400 m bij huisnr. 66
weer een oorlogsbunker).
Na bijna 600 m negeert u voorbij huisnr. 42 en bij
kleine verkeersspiegel inrit /toegangshek rechts
naar
sportcomplex
van
Royale
Entente
Rechaintoise. Let op! 10 m verder loopt u R via
geel draaihekje het kasteelpark in. Ga dan meteen
schuin L door het bos en loop naar de hoge
vrijstaande kasteeltoren. Bij de hoge toren van
Château des Tourelles (begin 20e eeuw) en de
kapel loopt u RD over de grindweg door de
bomenlaan met rechts het voetbalveld.
Bij
poorthuis gaat u L over het trottoir langs
doorgaande weg omhoog. Negeer zijwegen. Na
800 m komt u voorbij de école communale (nr.
65), waaraan een plaquette hangt t. h. a. het feit
dat Grand Rechain op 1 sept. 1938 werd
aangesloten op het waterleidingnet, weer bij de
kerk.
(Hier aan het plein met de rij platanen staat een
oorlogsmonument en mooie huizen met raam en
deuromlijsting
van
Naamse
hardsteen).
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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.

