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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 een buitenwijk van Prayon. Via een bospad klimt u weer uit het dal en boven wandelt u met
prachtige uitzichten terug naar de kerk. 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.
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1434 MAGNÉE 6,9 km
1. Met uw rug naar de ingang van de met zandklaksteen
gebouwde
Sint
Antonius
van
Paduakerk gaat u L over de klinkerweg.
(De In 1904 gebouwde kerk werd in 1940 vernield en
in 1950 in gewijzigde vorm herbouwd).
Negeer zijwegen en blijf deze weg, die na ruim
100 m overgaat in de Rue Colonel Piron, RD
volgen. Na 400 m gaat u voorbij huisnr. 7 aan de
3-sprong L (Rue des Combattants). Aan de 4sprong bij wegkruis gaat u R (Rue Simon
Delbouille). Na bijna 100 m gaat u aan de 3sprong L (Rue El’Heur). Voorbij huisnr. 40 gaat u
R (Rue Moister) over de smalle asfaltweg
omlaag, die na 50 m een dalend pad wordt met
mooi uitzicht. Negeer zijpaden. Na ruim 300
wordt het pad weer een smalle dalende asfaltweg.
Beneden in het dorp Bouny gaat u aan de
omgekeerde Y-splitsing scherp L omhoog langs
de muur. Na 50 m bij huisnr. 14 volgt u RD het
pad omhoog langs de afrastering.
2. Na bijna 300 m gaat u boven aan de T-splitsing
L de asfaltweg omhoog. Aan de 3-sprong gaat u
L langs huisnr. 51 verder omhoog. Na ruim 50 m
gaat u R (groen) over het pad langs de
afrastering. Na bijna 200 m gaat u voor huisnr.
130 R/RD over de asfaltweg en negeer meteen
pad rechts.
Aan de T-splitsing gaat u bij
verbodsbord R. Waar na bijna 100 m het bos
begint, gaat u L over het bospad. Na 150 m aan
de Y-splitsing met groene pijl op de boom gaat u
L de bosweg omlaag. 100 m verder gaat u aan de
Y-splitsing, met rechts rode markering op boom,
gaat u L het bospad omhoog. Negeer smal
zijpaadje rechts. Voor oud stalen klaphek buigt
het pad naar rechts en 10 m verder gaat u aan de
4-sprong L omhoog. Aan de 3-sprong, met rechts
een dalend pad, gaat u RD steil omhoog. Negeer
zijpaden rechts en loop RD over een stukje
crossbaan.
3. Voorbij dikke boom met rode markering steekt
u RD de crossbaan over en bij afrastering gaat u
R over de veldweg. Voorbij woning loopt u de
asfaltweg omlaag. Aan de 3-sprong bij zitbank
gaat u L de asfaltweg omhoog langs huisnr. 9.
Boven gaat u meteen voorbij het laatste huis R
over het pad langs een steile rand. U passeert

een zitbank en loop dan het paadje omlaag. Het
pad loopt langs de afrastering omlaag. Beneden
gaat u R over de grindweg. Maak het hek open en
dicht en ga L de asfaltweg omlaag. Aan de Ysplitsing gaat u R. Meteen voorbij de St
Catharinakerk gaat u L het trapje af, steek de
doorgaande weg (N673) over en loop RD. Via
brug steekt u het beekje La Magne over. Meteen
daarna, waar de asfaltweg voor huisnr. 26 naar
rechts buigt, gaat u L en loop RD (Privéweg)
tussen de pilaren door de omhoog (Toegestaan
voor wandelaars die het bos in willen).
4. Let op! Waar na bijna 200 m rechts de
afrastering voor een weiland begint, loopt u R het
zeer steile bospaadje omhoog. (Het begin is steil,
u kunt ook iets eerder schuin R het bos in lopen). Na
50 m buigt het pad naar rechts en wordt het
minder steil. Het pad maakt een scherpe bocht
naar links en 50 m verder gaat u aan de 3-sprong,
met rode markering op achterkant boom, RD.
Let op! Na 600 m, waar links afrastering begint,
gaat u aan de omgekeerde Y-splitsing scherp L
omlaag langs de afrastering en loop dan na 150
m RD door het schuine weiland. Aan de rechter
zijde begint een pad langs de afrastering. Aan
het eind gaat u door klaphek en na 10 m gaat u R
(pijl) het pad omlaag langs de muur. Beneden
voorbij het bruggetje over La Magne gaat u aan
de doorgaande weg R.
5. Na 50 m gaat u L (Rue de la Magnée) de
asfaltweg omhoog. 50 m verder, meteen voorbij
huisnr. 2 (dus vlak voor huisnr. 5), gaat u R over
het pad dat meteen voor trap links omhoog buigt.
Loop dan het bospad omhoog. Na ruim 500 m
gaat u aan de 3-sprong bij het punt “la
Gargonade” RD langs de afrastering omhoog.
Boven volgt u het pad links om de tennisbaan
heen en volg het pad RD met links een weiland en
rechts de bosrand. Aan de T-splitsing gaat u L
het pad omhoog. Boven gaat u RD over de
asfaltweg. Waar na ruim 50 de asfaltweg bij
huisnr. 18 naar rechts buigt, gaat u RD het pad
omhoog langs de afrastering en met links een
bunker. Boven aan de T-splitsing gaat u L over
de veldweg die even verder naar rechts buigt.
Aan de T-splitsing gaat u R terug naar de kerk.
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