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Ten zuid-oosten van Luik ligt in het land van Pays de Vesdre het dorp Magnée.  Tijdens deze korte maar 
pittige wandeling wandelt u over een mooi pad naar het dorp Bouny en via bospaadjes en gehuchtjes daalt 
u af naar de rand van Prayon.   Via smal bospad klimt u via een zeer pittige kuitenbijter uit het dal en dan 
loopt u weer omlaag naar de beek La Magne. Dan begint u een aan de lange klim (1.3 km ) terug naar het 
startpunt. Onderweg heeft u prachtige uitzichten. Het is een prima route om uw conditie eens te testen 
want er zitten enkele kuitenbijters in.   
 

Startadres: parkeerplaats naast de kerk, Rue du Village 19, Magnée – Fléron. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

7,6 km  2.20 uur  160 m  309 m 
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1434 MAGNÉE 7,6 km 
 

1.  Met uw rug naar de ingang van de met zand- 
kalksteen gebouwde Sint Antonius van 
Paduakerk en uw gezicht naar café/zaal Cercle de 
Sainte-Apolline gaat u L over de klinkerweg, die 
naar rechts buigt en een asfaltweg wordt, die Rue 
des Pommiers heet.   
 

(De In 1904 gebouwde kerk  werd in 1940 vernield en 
in 1950 in gewijzigde vorm herbouwd. 
 

In het muurnis boven in de gevel van de café/zaal 
Cercle de Sainte-Apolline heeft een groot H. 
Hartbeeld gestaan). 
 

Negeer na 50 zijweg links en dan passeert u 
meteen links een mooie met breuksteen 
gebouwde carréhoeve, die tot woningen is 
verbouwd. Negeer zijwegen en volg RD de 
asfaltweg, die 100 m verder een dalende 
asfaltweg wordt en dan Rue Colonel Piron heet. 
250 m verder gaat u voorbij huisnr. 7 aan de 3-
sprong L (Rue des Combattants) omlaag. Vlak 
daarna aan de 4-sprong bij wegkruis, type 
vliegermodel,  gaat u R (Rue Simon Delbouille) 
omlaag. Na bijna 100 m gaat u aan de volgende 3-
sprong L (Rue El’Heur) over de smalle asfaltweg.  
Vlak daarna, voorbij huisnr. 40, gaat u R (Rue 
Moister) de smalle asfaltweg  omlaag, die na 50 m 
een dalend (gras)pad wordt met  voor u mooi 
uitzicht o.a. in de verte op het Maasdal.  Negeer 
zijpaden. Na ruim 300 m wordt het pad in het dorp 
Bouny een smalle steile dalende asfaltweg en dan 
passeert u meteen voorbij huisnr. 3 rechts een 
smeedijzeren wegkruis.  Omlaag lopend gaat u na 
150 m aan de omgekeerde Y-splitsing bij bord 
“Streaming s. a.”  scherp L de smalle asfaltweg 
omhoog, die na 50 m bij huisnr. 14 een smal 
stijgend pad wordt met links van u afrastering.  
 

2.  Na 300 m gaat u boven aan de T-splitsing  bij 
huisnr. 27 L de smalle (holle) asfaltweg omhoog.  
Bijna 150 m verder gaat u aan de 3-sprong L/RD  
verder omhoog. Na ruim 50 m gaat u schuin R 
(groene pijl) het pad omhoog met rechts een 
weiland en prachtig uitzicht. Na bijna 200 m gaat 
u aan de 3-sprong, aan de rand van Magnée,  RD 
(groene pijl) de asfaltweg omlaag en negeer 
meteen zijpad rechts omlaag.  Beneden aan de T-
splitsing, met voor u prachtig uitzicht o. a. in de 
verte op de St. Catharinakerk (14e eeuw) in Forêt, 
gaat u bij verbodsbord R (geel-rood/groene 
rechthoek). Waar na bijna 100 m het bos begint, 
einde links gelegen weiland,  gaat u L het bospad 
omlaag. Na 100 m aan de Y-splitsing gaat u L 
(geel-rood) de bosweg omlaag. Negeer zijpaadjes. 
100 m verder aan de volgende Y-splitsing gaat u 
L (geel-rood) het bospad omhoog. Negeer smal 
zijpaadje rechts omlaag. Vlak daarna buigt 
beneden bij stalen klaphek en ontluchtingspijp 

van waterpompstation? het pad naar rechts en 
meteen daarna gaat u aan de 4-sprong L (geel-
rood) omhoog. Aan de 3-sprong, met rechts een 
dalend pad,  gaat u RD het pad steil omhoog en 
50 m verder loopt u boven, waar u onder 
elektriciteitsdraden doorloopt, over een stukje 
mountainbikecrossbaan.  Negeer zijpaden.  
 

3. Na 150 m, voorbij dikke boom met rode 
wandelmarkering,  steekt u RD de crossbaan over 
en vlak daarna bij afrastering gaat u R (geel-rood) 
het graspad omlaag, dat even verder een dalend 
bospad wordt.   
 

(Hier bij afrastering ziet u links boven de kerk in 
Magnée)   
 

Negeer meteen in het bos, bij dikke keien en 
afrastering, zijpad links en volg verder RD het 
dalende bospad. (U verlaat hier geel-rood). 100 m 
verder, voorbij woning, wordt het bospad een 
smalle dalende asfaltweg. Aan de 3-sprong bij 
zitbank in Prayon gaat u L de asfaltweg langs 
huisnr. 9 omhoog.  Na ruim 100 m, voorbij de 
laatste huizen (nr. 16 en 18) wordt bij paaltjes  de 
asfaltweg een dalend grindpad en negeer meteen 
zijpad rechts. 100 m verder bij huisnr. 8 wordt het 
dalend grindpad een dalende asfaltweg. Beneden 
aan de ongelijke 4-sprong gaat u R omlaag. Vlak 
daarna, tegenover huisnr 2 en bij Mariabeeldje in 
stenen zuil met tekst, gaat u R (Ruelle des 
Sortais) over het smalle pad met links 
achtertuinen van woningen.  
 

(Hier bij Mariabeeldje in stenen zuil komt u straks 
terug).  
 

Na 200 m, voorbij einde muur, wordt het pad een 
asfaltweg, die 100 m verder bij huisnr. 6 rechts 
omhoog buigt. Aan de T- splitsing ga L de 
asfaltweg omlaag. Beneden bij de St 
Leonarduskerk gaat u R over het trottoir langs de 
doorgaande weg (N673) omlaag. Negeer na bijna 
200 m zijweg rechts omhoog. 50 m verder bij 
brievenbus van huisnr. 2 gaat u L en  u steekt 
meteen daarna via brug de beek La Magne over, 
die hier vlakbij in de Vesdre stroomt. Na de brug 
loopt u RD over paadje, gelegen twee “haagjes”. 
Meteen daarna voorbij “schuurtje”, staand in 
achtertuin van woning en bij betonnen palen, 
buigt het pad links omhoog met links beneden La 
Magne. (Doe rustig aan, het is een zeer straffe 
kuitenbijter). 
 

4. Na 350 m gaat u aan de 3-sprong boven in het 
bos L het bospad omlaag met links het Magne 
dal.  
 

(Links in de verte ziet u boven de kerk in Magnée, 
waar u gestart  bent).  
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100 m verder gaat u beneden aan de omgekeerde 
Y- splitsing R (even) omhoog. Volg nu geruime 
tijd het bospad door de boshelling en even verder 
heeft u bij afrastering van weiland links mooi 
uitzicht. Let op! Na 600 m gaat u aan de 
omgekeerde Y-splitsing scherp L (geel-rood) 
omlaag met rechts een weiland. Meteen daarna, 
loopt u RD/schuin L door het weiland omlaag en 
100 m verder loopt u beneden in het weiland RD 
met rechts afrastering/haagbeuken. Via twee 
klaphekjes bij veedrinkbak verlaat u het weiland. 
Vlak daarna voor de met breuksteen gebouwde 
woning en bij bordje “Chemin Privé” gaat u 
schuin R het pad omlaag met rechts even een 
laag muurtje en dan met rechts afrastering. Na 
bijna 200 m buigt het pad beneden naar rechts en 
dan ziet u links een aardig optrekje. Voorbij links 
staande muur van het aardig optrekje steekt u via 
burg La Magne en dan voorzichtig de doorgaande 
weg over en gaat u R.    
 

5. Na 50 m gaat u L (Rue de la Magnée/geel-rood) 
de asfaltweg omhoog. 50 m verder, bij 
Mariabeeldje in stenen zuil met tekst en meteen 
voorbij huisnr. 2 en vlak voor huisnr. 5, gaat u R 
over het pad. 
 

(Hier bij Mariabeeldje in zuil bent u al geweest).  
 

Vlak daarna, voor aluminium trap, buigt het pad 
links omhoog en wordt een stijgend bospad dat u 
geruime tijd RD volgt.  
 

(U begint nu aan de lange klim (1.3 km) terug naar 
het startpunt.   

Na 300 m passeert u links een afgelegen woning).   
 

Na bijna 600 m  gaat u aan de 3-sprong bij het 
punt genaamd “la Gargonade” RD omhoog met 
links afrastering van regenwaterbuffer. (U verlaat 
hier geel-rood). 150 m verder gaat u boven bij 
tennisbaan L en meteen daarna R over het pad 
met rechts de tennisbaan. Aan het eind van de 
tennisbaan gaat u R het (gras)pad omhoog dat 
meteen naar links buigt met links weilanden.  
(Rechts boven ziet u enkele aardige optrekjes). Na 
ruim 100 gaat u aan de T-splitsing L het pad 
omhoog met links weilanden.  
 

(Kijk omhoog lopend een eind verder nog even 
achterom en geniet van het mooie uitzicht). 
 

Na bijna 300 m gaat u boven, bij keerpunt en 
woning met prachtig uitzicht, RD de asfaltweg 
omhoog.  Waar na ruim 50 de asfaltweg bij 
huisnr. 18 naar rechts buigt, gaat u RD het smalle 
pad omhoog en u passeert meteen links een 
oorlogsbunker uit de Tweede Wereldoorlog.   
 

(Op 6 aug 1914, tijdens de Duitse invasie in de 
Eerste Wereldoorlog, werden in Magnée 17 burgers 
vermoord en 14 huizen verwoest. Magnée had toen 
nog geen 500 inwoners).  
 

Boven aan de T-splitsing gaat u L over de 
veldweg met links schitterend uitzicht. Even 
verder buigt de veldweg rechts omhoog. Voorbij 
de prachtige met breuksteen gebouwde 
carréhoeve (nr. 9)  gaat u aan de T-splitsing R 
over de asfalt- klinkerweg terug naar de kerk.  

  

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.   

 


