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Ten noordoosten van de stad Verviers ligt het stadje Dolhain. Tijdens deze heuvelachtige en zeer 
panoramische wandeling door Pays de Vesdre, wandelt u meteen over een leuk paadje langs de Vesdre en 
via een prachtig stuk door weilanden met klaphekjes en doorgangen, loopt u naar het dorp Baelen.  Via 
veldwegen en een panoramisch pad, loopt u omlaag naar Dolhain waar u via diverse bruggen door het 
stadje loopt.  Via prachtig bospaadje loopt u  omhoog naar het historische centrum van Limbourg, waar u 
zich terug waant in de tijd.  Voorbij uitkijkpunt en oude kasteel  wandelt u een schitterend stuk door de 
weilanden omhoog naar het dorp Halloux.  De panorama’s zijn overweldigend. Via steil pad loopt u omlaag 
naar de parkeerplaats. De route is zeer afwisselend.  
 

Startadres: parkeer langs de doorgaande weg Avenue Victor David 208, Dolhain (tegenover de smalle 
asfaltweg Al Trappe waar een verbodsbord staat. Als geen plaats is bij huisnr. 208, parkeer dan in de 
nabijheid en loop dan naar huisnr. 208.  
 
 

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.   

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
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GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 
13,49 km  3.40 uur  105 m  282 m 

 

 
 

1422. DOLHAIN 13,5 km

1.  Steek bij startpunt huisnr. 208 de doorgaande 
weg over en ga dan meteen bij gele slagboom R 
de grindweg omlaag met links het voormalige 
voetbalveld en rechts de Vesdre.  
 

(I. v. m met de watersnood van 15 juli 2021 is het 
terrein van de parkeerplaats/voetbalveld in gebruik 
voor de opslag van afval, meubelen enz. Inmiddels 
(mei 2022) is het grootste gedeelte opgeruimd. Of het 
voetbalveld terugkomt is onzeker.  Volg de grindweg 
RD richting hondenoefenterrein. Ga dan verder bij 
**** in dit punt). 
 

Aan het eind van het voetbalveld volgt u de 
grindweg die naar links en rechts buigt **** met 
rechts een hondenoefenterrein.    
 

(Hier ziet u links de hooggelegen kerk in Limbourg 
waar u straks langs komt en die u tijdens deze 
wandeling vaker zult zien).  
 

Een eind verder loopt bij rotsblokken vlak langs 
de langs de Vesdre. Aan de 3-sprong voor 
paardenweiland gaat u R/RD verder over de 
grindweg langs de Vesdre  en na 200 m passeert 
u de voetbalvelden van RFC Goë.  
 

(Door de waterramp in juli 2021 zijn de voetbalvelden 
“verdwenen”. Of ze op deze plek nog terugkomen is 
onzeker).. 
 

Let op! Bij het tweede voetbalveld, ruim 50 m 
voor clubhuis, gaat u bij drie betonnen paaltjes L 
de veldweg omhoog. Na 100 m bij links staand  
groen hek wordt de grindweg een smal stenig 
pad. Let op! Let op! 50 m verder (slecht te zien) 
gaat u L en stapt  (lastig) u over de twee 
betonnen paaltjes, die tussen twee bomen staan  
het weiland in. (U kunt 3 m rechts van deze 
betonnen paaltje ook onder de draad door gaan).  
 

(U kunt ook het stijgende pad, dat na 500 m een 
veldweg wordt, RD blijven volgen. Na 1 km gaat u 
aan de 4-sprong L. Aan de 4-sprong bij Ferme Haas 
gaat u L (blauwe rechthoek) over de veldweg. 400 m 
verder gaat u bij groen hek R het pad gelegen tussen 
hagen omlaag. Ga nu verder bij ^^^^ in punt 2). 
 

Loop schuin R door het weiland omhoog naar het 
uiteinde van de tweede strook struikgewas.  
 

(Staat het gras hoog en moet nog gemaaid worden, 
ga dan meteen in het weiland R met rechts beneden 
het pad dat u verlaten heeft. In de hoek gaat u L met 
rechts struikgewas. Bij de opening in het struikgewas 
gaat u RD en vlak daarna aan het einde van de 
volgende strook struikgewas gaat u R en via de 
“grasheuvel”  loopt u door het weiland omhoog. Ga 
nu verder bij **** in dit punt).  

Loop dan RD de “grasheuvel” door het weiland 
omhoog.  **** (Boven heeft u mooi uitzicht). Loop 
verder RD door het weiland.  Circa 40 m rechts 
van  de linkerhoek van het weiland loopt u via 
nauwe doorgang het volgende weiland in.   
 

2. Ga dan schuin L door het weiland omhoog.  Na 
50 m gaat u bij ijzeren paal onder de draad door 
en loop meteen R door het weiland omhoog met 
rechts afrastering  en links boven een huis.  
 

(U kunt hier bij ijzeren paal ook verder door het 
weiland omhoog lopen met links afrastering.  Boven 
bij meidoornhaag gaat u door het vouwer/plooibaar 
hek (open en dichtmaken) en ga dan R door het 
weiland met rechts afrastering en links boven de 
woning. Ga nu verder bij **** in dit punt). 
 

**** Boven gaat u in de rechterhoek door de 
nauwe doorgang en meteen daarna gaat u aan de 
3-sprong bij zitbank en veldkruis RD/R (blauwe 
rechthoek) de veld- grindweg omhoog.  
 

(Even verder ziet u links beneden de St. Pauluskerk 
(begin 16e eeuw) in Baelen).  
 

Na 200 m gaat u bij  groen hek L het pad gelegen 
tussen hagen omlaag.  
 

^^^^ (U verlaat de blauwe rechthoek. Na 250 m heeft 
u boven mooi uitzicht over Baelen. In de verte ziet u 
de 133 m hoge  tv-toren in het Aachener Wald).   
 

Na 500 m gaat u L de smalle omlaag en u loopt de 
buurtschap Runchen/Baelen binnen. Aan de  T-
splitsing bij wegkruis op sokkel en voor huisnr. 
61, waar best eens opgeruimd kan worden (03-
2021), gaat u L de betonplatenweg  omlaag.  Aan 
de 3-sprong bij de met breuksteen gebouwde  
Chapelle St. Anne en St. Joachim (18e eeuw) gaat 
u RD verder omlaag. (Links naast de kapel staat 
een zitbank). 200 m verder, meteen voorbij huisnr. 
16, gaat u L (Chemin des Passeers) over de 
smalle asfaltweg. Na 50 m gaat u bij twee paaltjes 
scherp R het pad (even) omhoog, dat na  100 m 
een dalende smalle asfaltweg wordt. Aan de 
doorgaande weg gaat u L.    
 

3. Meteen daarna steekt u via zebrapad de 
doorgaande weg over en gaat u  R (Médael) de 
asfaltweg omlaag. Beneden aan de rand van 
Baelen gaat u aan de 3-sprong bij huisnr. 6 L.  
Aan de volgende 3-sprong bij zitbank en 
wegkruis gaat u RD.  Aan de 3-sprong bij 
verkeersspiegel gaat u RD. Na 50 m steekt u L bij 
bord “Einde bebouwde kom Baelen” via brug de 
Ruisseau de Baelen over.  
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Negeer meteen bij infobord en waterpoel zijpad 
rechts en loop RD (geel-rood) de steile grindweg 
omhoog.  Na 300 m gaat u aan de 4-sprong L 
(geel-rood) de veldweg omhoog, die na 600 m bij 
de met breuksteen gebouwde boerderij/woning 
een dalende asfaltweg wordt.  Aan de 4-sprong 
bij boomkruis en wegkruis op sokkel gaat u L de 
smalle asfaltweg omhoog.  Na 250 m bij 
boomkruis buigt de weg naar rechts met links 
een boerderij. (Voorbij de vervallen boerderij heeft u 
links prachtig uitzicht). 300 m verder wordt de 
asfaltweg bij woning een dalende 
veldweg/graspad met even verder weer mooi 
uitzicht.   
 

(Schuin rechts voor u ziet u de watertoren/Chateau 
de l éau  (1928) in Andrimont  Schuin links voor u ziet 
u weer de kerk in Limbourg).  
 

Ruim 500 m verder wordt de veldweg in Dolhain 
en dalende asfaltweg. Beneden aan de T-splitsing 
gaat u L (geel) omlaag.  
 

(Hier ziet u voor u een voormalig zusterklooster 
(1908)  met mooi torentje op dak, dat nu een 
verzorgingshuis Résidence Léon d’Andrimont  is). 
 

Negeer doodlopende zijweg rechts.  
 

4. Beneden aan de T-splitsing  bij zebrapad gaat u 
R (rue de la Fontain). Meteen daarna gaat u 
schuin R het grindpad omhoog.  Aan de 4-sprong 
bij zitbank (mooie pauzeplek na 7 km) gaat u L het 
trappenpad omlaag. Beneden bij “pleintje” en 
wegkruis gaat u R over de asfaltweg. Meteen 
daarna aan de 4-sprong loopt u RD/R richting 
Bilstain/E40.  
 

(Voor u ziet u één van de twintig 18 m hoge bogen 
van het 200 m lange viaduct dat in 1841-1843 
gebouwd is bij de aanleg van de spoorlijn 37 (Luik-
Aken)). 
 

Let op! Na 20 m gaat u bij verbodsbord L onder 
de “poort” door over het klinkerpad.    
 

(De woningen, die hier staan zijn gebouwd op het 
terrein van de voormalige watermolen Moulin en 
Rhuyff).  
 

Aan de T-splitsing voor huisnr. 6 gaat u L tussen 
de paaltjes door en u steekt een zijbeekje van de 
Vesdre over. Meteen daarna gaat u op het pleintje  
R en steekt u via brug de Vesdre over.  Meteen na 
de brug gaat u bij zitbanken/stoeltjes L over het 
klinkerpad met links de kademuur/Vesdre.  Na 
150 m steekt u L via voetgangersbrug (Passerelle 
E. Lacasse)  weer de Vesdre over.  
 

(Door de waterramp in juli 2021 is de 
voetgangersbrug weggeslagen. Laat even weten als 
de brug er weer is. Alvast bedankt. Is dat nog niet het 
geval blijf dan RD (Pireux) over de klinkerweg langs 
de Vesdre lopen.  Meteen na de bocht naar rechts 
gaat u aan de T-splitsing  L. Meteen daarna aan de 
doorgaande weg (N61) gaat u L en steekt u via brug 
de Vesdre over. Circa 50 m voorbij de  brug en 
kruising komt u links op het Marktplein. Ga nu verder  
bij **** in dit punt. U loopt dus heel even terug).   
 

Op het Marktplein met horeca o. a café Le Grand 
Charmant  gaat u meteen R.  **** Op het plein met 
links het oorlogsmonument, waarop de fiere 
Waalse haan staat, steekt u via zebrapad/ 
verkeerslichten de doorgaande weg over en loop 
RD (Avenue Victor David).  Negeer meteen 
tegenover het voormalig gemeentehuis, waar 
tegen de muur oorlogsplaquettes, hangen zijweg 
rechts.   
 

5. Na 100 m gaat u voorbij de grote school Center 
Scolaire Saint St. Joseph Dolhain bij zitbanken en 
hoekhuis met ronde gevel R over de 
eenrichtingsweg.  Na de volgende 100 m gaat u R    
over de doodlopende weg. Na 50 m  steekt u L via 
voetgangersbrug (Passarelle Firmen Hercot) de 
Vesdre over en loop het trappenpad omhoog. 
Boven aan de T-splitsing gaat u L de asfaltweg 
omhoog. Na 50 m gaat u aan de Y-splitsing R 
(Thier de Limbourg)  omhoog. Let op!  150 m 
verder, meteen voorbij huisnr. 34 en vlak voor 
groot wegkruis, steekt u de weg over en gaat u bij  
houten vangrail  schuin R het graspad omlaag dat 
na 100 m een smal bospad wordt. Na  200 m  gaat 
u aan de 3-sprong RD het stenen trappenpad met 
leuning omhoog. Boven aan de asfaltweg gaat u 
L. Let op! Ga nu meteen bij zuil met kroontje en 
de tekst “Chemin des Ducs de Limbourg” en bij 
zitbank en afvalbak L het soms lastig te lopen 
paadje omlaag met rechts de kerkhofmuur.   
 

(U kunt hier ook een rondje over het kerkhof lopen, 
hetgeen u zeker even moet doen. Op het kerkhof 
staan vele oude bijzondere grafstenen o. a.  de 
grafkapel van de fam. Poswick).   
 

(Wilt u niet over het smalle paadje lopen, volgt dan 
stijgende asfaltweg. Na bijna 100 m gaat u L en u 
loopt Limbourg binnen. Meteen daarna aan de 3-
sprong gaat L.  Vlak daarna aan de 3-sprong bij de 
ingang van de gotische Église Saint George (St. 
Joriskerk), die uit de 15e stamt, gaat u R. Ga dan 
verder bij **** in dit punt).  
 

Aan de 3-sprong gaat u R (Chemin au Chat) via 
het trapje het pad omhoog richting Limbourg.   
Bij volgend trapje gaat u aan de T-splitsing R  het 
paadje  omhoog.   Boven in Limbourg gaat u R de 
asfaltweg omlaag richting kerk. Aan de  
omgekeerde Y-splitsing gaat u bij de rechts in 
parkje staande waterpomp en met links het 
smalste huisje van Limbourg  met blauwe deur 
RD.  
 

(Meteen links ziet u boven de grijze deur het 
familiewapen (1631) van de fam. Caldenborg-
Bandieus).  
 

Meteen daarna aan de 3-sprong bij de ingang van 
de gotische Église Saint George/St. Joriskerk ( 
15e eeuw),  gaat u L.  **** Meteen daarna aan de 4-
sprong bij het langgerekte plein (Place Saint 
Georges) gaat u L.   
 

(Aan het begin van het plein ligt links Brasserie Saint 
George). 
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Let op! Meteen daarna bij openbare waterpomp, 
waarop een Mariabeeld met kind staat, gaat u bij 
voormalige gemeentehuis (1632) en in de grond 
liggende “struikelstenen” R door de 
onderdoorgang waar de ingang van  het 
toeristenkantoor is.  
 

(In het toeristenkantoor staat een grote maquette van 
hoe het vestingstadje in 1632 uitzag).  
 

Deze grote waterpomp genaamd La Fontaine de la 
Vierge dateert uit 1446. In 1533 en 1615 is ze 
verwoest en in 1960 is de waterpomp gerestaureerd. 
 

U kunt hier natuurlijk ook een rondje lopen over het 
lange prachtige historische plein. Aan de rechterkant 
passeert u o.a. de rijksmonumentale huizen nr. 36, 
42 en 77. U passeert dan ook de waterpomp 
genaamd La grande pompe (1510), die de 
belangrijkste waterpomp van het vestingstadje was. 
Boven passeert u Château Poswick (1910) waar u 
straks langs komt. Langs de school loopt u aan de 
andere kant van het plein weer omlaag.   
 

Limburg was de hoofdstad van het hertogdom 
Limburg dat omstreeks het jaar 1000 werd gesticht. 
De stad had de reputatie onneembaar te zijn en was 
daardoor van groot strategisch belang. Bij een brand 
in 1834 verdween een groot aantal gebouwen. De 
gebouwen die er nu nog staan - 12 daarvan en de 
bestrating van het centrale plein zijn beschermd als 
monument - dateren uit de 17e, 18e en 19e eeuw.  
De laatste 200 jaar is er nauwelijks iets veranderd 
aan het stadsbeeld. Het stadje in zijn geheel is door 
het  Waals Gewest erkend als 'patrimoine majeur' 
(uitzonderlijk cultureel erfgoed). 
 

De hedendaagse provincies Belgische en 
Nederlandse Limburg zijn vernoemd naar het 
oude hertogdom Limburg, toen ze als één provincie 
deel uitmaakten van het Verenigd Koninkrijk de 
Nederlanden).  
 

Na de onderdoorgang buigt de smalle asfaltweg  
naar links. Meteen voorbij het mooie huisje met 
huisnr. 56 gaat u R de trap omlaag.  Beneden gaat 
u L met links een wegkruis. Na 20 m gaat u 
schuin R (rode rechthoek/blauw ruit) het graspad 
omhoog met rechts de reling/diepe afgrond. Bij 
uitkijkpunt, kastanjebomen en zitbanken buigt het 
pad links omhoog en wordt een stijgende 
grindweg met links een gebouw.  Boven bij Jeu 
de boules baan gaat u L door het parkje. Aan de 
asfaltweg/kasseienweg gaat u R.      
 
6. Aan de kruising bij Château Poswick (1910) en 
met links het lange plein (Place Saint Georges) 
waaraan de École de Limbourg staat, gaat u R de 
asfaltweg omlaag.  Waar de dalende weg na bijna 
100 m bij verkeerspiegel naar rechts buigt, gaat u 
10 m verder meteen voorbij ijzeren hek L (rode 
rechthoek/blauwe ruit) het pad omlaag met links 
de tuinmuur. Aan de T-splitsing, einde muur,  met 
mooi uitzicht gaat u R de grindweg omhoog en 
negeer meteen zijpad links en u passeert meteen 
links een privétennisbaan..   
 

(Boven vlak voor aardig optrekje heeft u scherp 
rechts nog een mooie blik op het oude vestingstadje).   

 

Aan de T-splitsing gaat u R de smalle asfaltweg 
omlaag. Meteen daarna aan de 4-sprong bij vijver 
gaat u RD langs huisnr. 26 over de verharde 
grindweg, die een dalende veldweg wordt die 
naar rechts buigt. Aan de 4-sprong gaat L (rode 
rechthoek) de veldweg omhoog. Boven voorbij 
klaphekje volgt u RD het graspad met links 
struikgewas en rechts het weiland en mooi  
uitzicht o.a. weer op de watertoren in Andrimont.  
In het volgende weiland blijft u RD (rode rh) lopen 
met links de struikgewas. U passeert het 
volgende klaphekje en loop verder RD  (rode rh). 
Waar het struikgewas naar links buigt, loopt u RD 
door het weiland omhoog richting linkerkant van 
boven staand huis met boven achteromkijkend 
schitterend uitzicht .    
 

(U kunt hier ook verder langs het struikgewas, dat 
naar links buigt, blijven lopen. Bij afrastering gaat u R 
met links de afrastering Aan het eind van de 
afrastering gaat u L. Ga nu verder bij punt 7).      
 

7.  Boven, 20 m rechts van de bunker, gaat u via  
houten klaphekje L de grindweg omhoog.    
 

(Omhoog lopend heeft u een eind verder bij zitbank 
schitterend uitzicht over het dal van de Vesdre). 
 

Aan de 3-sprong In Halloux gaat u RD. Aan de 
kruising bij zitbank en de Chapelle Sainte Anne 
(1779/heropgebouwd in 1947), die op 11 sept. 
1944 door terugtrekkende Duitse troepen is 
verwoest, gaat u bij verbodsbord RD en u 
passeert enkele leuke optrekjes. (Even verder ziet 
u links weer de kerk in Limbourg). Aan de ongelijke 
4-sprong bij muurkruis (huisnr. 1) gaat u RD de 
veldweg omlaag, de u geruime tijd RD volgt met 
rechts  op verschillende plekken mooie   
doorkijkjes. Na 750 m gaat u bijna beneden aan 
de ruime 3-sprong voor boerderij bij afsluitboom 
L (wit-rood) de grind-veldweg omhoog, die u 
geruime tijd RD volgt. Negeer omlaag lopend na 
ruim 500 m klaphekje links. (Hier ziet u boven voor 
u een aardig optrekje).  200 m verder, waar het pad 
weer gaat stijgen, gaat u R (blauwe ruit) 
voorzichtig, zeker bij nat weer, het stenige steile 
pad omlaag.  (U verlaat hier wit-rood). Negeer na 
100 m trappenpad links omhoog (het steile stuk zit 
erop) en volg de grindweg omlaag. Beneden gaat 
u L over de smalle asfaltweg met rechts de grote 
speeltuin en links het voetbalstadion van Royal 
Union Limbourg. Aan de  voorrangsweg gaat u L. 
(Rechts kunt u uw auto al zien staan).  Bij de linker 
zijweg (Bêverie) steekt u RD via zebrapad deze 
weg over en gaat u RD over het paadje door het 
parkje.  
 

(Hier heeft u nog mooi zicht op de hooggelegen kerk 
in Limbourg).  
 

Bij het oorlogsmonument bestaande uit twee 
vliegtuigbommen gaat u R en dan steekt u L via 
brug de Vesdre over.  U komt weer bij het 
startpunt aan de doorgaande weg.  

 


