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Op slechts 45 min. rijden van de Nederlandse grens bij Eijsden ligt aan de Maas de stad Huy met boven op 
een rost de imposante Citadel de Huy.  Tijdens deze schitterende dagtocht wandelt u eerst een 
gemakkelijke stuk langs de Maas en komt u in het dorpje Ben met leuke straatjes.  U loopt door de bossen 
omhoog en dan volgt u een avontuurlijk paadje langs het beekje Solliere. U struint o.a. door weilanden met 
mooi uitzicht en dan loopt u door het dorpje Camp de Corroy. U daalt af naar Huy en via trappenpad klimt u 
naar het Citadel de Huy (Fort van Hoei) dat u kunt bezoeken (entree € 4,50 p.p.). Het uitzicht op de stad is 
schitterend!  In de stad passeert u de prachtige kerk Notre Dame en dan komt u op het gezellige marktplein 
met veel terrasjes. U steekt de Maas over en dan heeft u een mooi uitzicht op het hoog gelegen fort. Via 
mooi pad langs de Maas loopt u terug naar de parkeerplaats.  
 

Startpunt: Parkeerplaats winkelcentrum Shopping Mosan, Avenue du Bosquet 37, Ahn/Huy. (Ligt aan de 
Maas bij het dorpje Ahin).  Parkeer zo kort mogelijk bij de Maas voor de drogist Het Kruitvat. 
 

U kunt ook starten vanaf de parkeerplaats bij het Ecomuseum, Avenue de Beaufort 65.. Ben-Ahin . Rij bij 
het museum vanaf de doorgaande weg R de weg in en na bijna 50 m komt u bij de parkeerplaats, die aan de 
Maas is gelegen. Ga dan verder bij **** in punt 1.  
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

16,04 km  4.30 uur  167 m  329 m 
 

 
 

1588. HUY (Hoei) 16 km  
 

1. Staande op de parkeerplaats met uw gezicht 
naar de winkels o. a het Kruidvat gaat u L en ga 
dan  in de linker hoek bij de brasserie R de trap 
omlaag. Beneden gaat u L over het 
betonplatenpad met rechts de Maas.   
 

(Rechts aan de overkant van de Maas ziet u de 
Église Saint Etienne/St. Stefanuskerk in Wanze  en 
het hoog gelegen kasteel. Château de Wanzoul 
(19e/20e eeuw)).  
 

Na 500 m loopt u onder de 341 lange tuibrug 
genaamd Pater Dominique Pïre (Nobelprijswinnaar  
voor de Vrede 1958) door en  volg dan nog lange 
tijd het pad lans de Maas. Negeer zijpaden.  
 

(Na 300 m passeert u, bij de aan de overkant van de 
Maas gelegen suikerfabriek. het in de Maas gelegen 
750 m lange smalle eiland Ile de la Sucrerie.  
 

Na 1,5 km bij km paal 73 Meuse ziet u links steile 
rotsen (La Roche Percée) en de ruïnes van het 
kasteel Beaufort.  
 

Aan de overkant van de Maas ziet u de hooggelegen 
Lambertuskerk in Bas-Oha) 
 

1,8 km verder gaat aan de 4-sprong R over de 
grindweg/parkeerplaats die meteen naar links 
buigt met rechts de Maas.  100 m verder gaat u in 
Bas-Ahin **** bij infobord “Ecomusée Bas-Ahin” 
en ingang naar dit museum (gratis toegang) RD 
over de smalle weg verder langs de Maas. Na 300 
m aan de 3-sprong bij voorrangsbord gaat u aan 
de rechterzijde over de grasstrook lopen met 
links een rij wilde kersenbomen en rechts de 
Maas.  Waar na 500 m de grasstrook en rij bomen 
ophoudt, volgt u RD de smalle asfaltweg langs de 
Maas en een eindje verder loopt u langs de 
bosrand.  Let op! Na 600 m,  50 m voorbij woning 
met veranda, gaat u L over het grindpad en u 
verlaat de Maas.  Aan het eind gaat u R over de 
asfaltweg door het dorpje Ben.  Ruim 50 m 

verder,  tegenover rechts staand groot wit huis 
(nr. 5), gaat u L over het smalle paadje gelegen 
tussen hagen.  Bij bruggetje gaat u verder RD en 
voor de kerk Saint Germain (18e eeuw) en het 
ommuurd kerkhof met de oude familiegraven gaat 
u R over het kasseienstraatje.   
 

(Het koor is het oudste gedeelte van de kerk en  
stamt uit de 13e/14e eeuw). 
 

Aan de T-splitsing gaat u R en meteen daarna aan 
de 3-sprong bij zitbank en grote trafokast gaat u L 
(Rue de Tige).  
 

2. Steek via links gelegen zebrapad voorzichtig 
de doorgaande weg (N90) over en loop bij kleine 
Lourdesgrot RD (Rue Saint-Roch) richting 
Soliere.  Na 300 m,  einde bebouwde kom, bij 
verkeersspiegel en de rijksmonumentale kapel 
Saint Roche (18e eeuw) steekt u het beekje Rau 
du Ben over en dan gaat u meteen L (Sentier 
Public) over het smalle paadje met links het 
beekje en  rechts houten afrastering van 
paardenweiland.  Na 150 m, bij twee houten 
hekken, loopt u RD over het paadje, dat een mooi 
hol stijgende bospad wordt.  (Als het houten hek  
gesloten is, kunt u dit open en dicht maken). 400 m 
verder bij diepe voormalige steengroeve buigt het 
pad rechts omhoog.  50 m verder aan de 3-sprong 
gaat u RD (Sentier Public) het bospad verder 
omhoog met links afrastering. 100 m verder aan 
de volgende 3-sprong gaat u R het bospad verder 
omhoog, dat na 200 m boven een dalend bospad 
wordt. Na 500 m verlaat u beneden het bos en 
volgt u RD het graspad, gelegen tussen akkers, 
met rondom mooi uitzicht.  200 m verder loopt het 
pad door de bosstrook. Aan de T-splitsing gaat u 
bij verbodsbord L (Rue de   l’Épine) de verharde 
veldweg omhoog met meteen links een aardig 
optrekje gebouwd met natuursteen.  
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Aan de volgende T-splitsing bij huisnr. 9 gaat u L  
veldweg omlaag.   
 

3. Aan de 3-sprong gaat u bij afsluitboom en 
verbodsbord R (82)  en ga 20 m voorbij 
afsluitboom over het linker pad lopen en u 
passeert meteen links een houten stal. 100 m 
verder bij  “jachthut” loopt u RD  (82) onder een 
stalletje door en volg RD het mooie holle dalende 
bospad met links afrastering. Na bijna 400 m gaat 
u beneden aan de omgekeerde Y-splitsing L. 
Meteen daarna  bij zitbank gaat u R het “stenige” 
pad omlaag.  Meteen daarna beneden aan de T-
splitsing gaat u bij bordje “Pietons seulemont” R. 
50 m verder steekt u via stapstenen het beekje  
Solliere over en volg RD het bospad omhoog.  U 
passeert enkele omgevallen bomen (2022). 
Negeer na 200 m bij omgevallen boom zijpad met 
gele kabel links omhoog.  100 m verder bij trap 
passeert u een mooie waterval, tenminste als er 
water in de beek staat.  Na 250 m, einde pad, 
buigt het pad links omhoog en meteen daarna 
gaat u R over het hoger gelegen bospad met 
rechts beneden het beekje.  Ruim 50 m verder 
aan de 4-sprong bij stenen boogbrug gaat u L het 
stenige bospad omhoog. Negeer zijpaadjes.  
Waar na 400 m boven het brede pad naar links 
buigt, gaat u RD over het smalle pad met rechts 
afrastering weiland en links de bosrand.  
 

4. Bij hefhek, einde pad, steekt u schuin R het 
weiland over. Bij de bosrand verlaat u via volgend 
hefhek het weiland en gaat u L het paadje 
omhoog met links het weiland en rechts het 
hellingbos.  150 m verder loopt u het bos in en via  
rioolbuis steekt u  een beekje over en volg dan 
het pad omhoog langs de bosrand en weiland. 
Boven aan de T-splitsing gaat u R de 
veldweg/graspad omhoog. (Rechts ziet u hier een 
grote boerderij). Na bijna 400 m boven aan de 4-
sprong, voor de eerste huizen van het dorp Camp 
de  Corroy, gaat u R de asfaltweg omlaag. Na 100 
m, waar beneden de smalle asfaltweg bij rij 
populieren naar rechts buigt, gaat u L en via 
hefhek loopt u RD door het weiland omhoog met 
rechts  afrastering.  Voorbij het volgende hefhek 
loopt u RD omhoog richting hoogspanningsmast.    
(Achteromkijkend heeft u hier mooi uitzicht).  Loop 
links langs de hoogspanningsmast en eiken 
omhoog met links afrastering.  Ruim 50 m verder 
verlaat u via hefhek het weiland en vlak daarna 
loopt u via houten klaphek het smalle bospad 
omhoog.  Boven bij de bosrand gaat u schuin L 
door het weiland omhoog. Via klaphek verlaat u 
het weiland en steek dan voorzichtig de  
doorgaande weg over en ga L. Meteen daarna bij 
“smal” huis gaat u bij verbodsbord en bij bord 
“30 km” R over de rustige asfaltweg met rondom 
mooi uitzicht o.a. een eindje verder links over het 
Maasdal. (Dit is het hoogste punt van de wandeling).   
Na 600 m gaat u aan de kruising in het dorp Camp 
de  Corroy RD (Camp de Corroy).  200 m verder 
aan de ongelijke 4-sprong bij houten wegkruis 
gaat u RD. Vlak daarna aan de 3-sprong gaat u 

RD de doodlopende weg omlaag. Negeer 
zijwegen.  
 

(U passeert enkele mooie optrekjes. De  vliegtuigen, 
die mogelijk hier ziet dalen, gaan richting vliegveld  
Bierset - Luik )  
 

5. Na 700 m, bij huisnr. 80 en einde weg, komt u 
bij de circa 20 m hoge oude voormalige 
uitkijktoren Tour Joseph.  Loop hier RD het 
bospad links langs de toren omlaag en houdt iets 
links aan. Negeer zijpaden. Na 100 m gaat u 
beneden, voor steile boshelling en kleine 
verhoging van fietscrossbaan,  L omlaag en loop 
even verder voorzichtig het korte steile “rotspad” 
omlaag. Ga dan R omlaag met rechts een brede 
ondiepe grubbe en links een steile boshelling. Let 
op! Bijna 50 m verder gaat u L het paadje omlaag 
en negeer vlak daarna zijpad links en rechts. Na 
100 m gaat u  aan de omgekeerde Y-splitsing 
scherp L het pad omlaag.  
 

(Omlaag lopend heeft u rechts tussen de bomen door 
zicht op het beneden gelegen stadje Huy, één van de 
oudste steden van België, ontstaan in de Romeinse 
tijd en dat  toen beroemd was om o.a. zijn wijn. 
 

Een eindje verder ziet u rechts de drie koeltorens van 
de kerncentrale  van Tihange).  
 

Negeer zijpaden en volg geruime tijd het dalende 
bospad dat enkele scherpe bochten maakt. Het 
laatste stuk wordt het pad een smal dalend 
paadje. Na 500 m steekt u bij de 175 lange 
spoortunnel R de spoorlijn over.   (Straks komt u 
aan de andere kant van de spoortunnel). Meteen 
daarna, met rechts het voormalig 
spoorwegstation/nu appartementen, gaat u RD de 
kasseienweg omlaag. Aan de ruime omgekeerde 
Y-splitsing bij paaltjes gaat u RD over de 
asfaltweg.  Let op! Meteen voorbij huisnr. 116 en 
tegenover het grote huis huisnr. 93 gaat u L de 
stenen trap omhoog. Loop nu rustig via o. a. 
trappen het steile bospad omhoog.  Na 250 m  
boven aan de T-splitsing, met rechts een hol pad, 
gaat u L met rechts uitzicht op de stad. 50 m 
verder  gaat u bij balustrade met uitzicht op de  
Citadelle de Huy (Fort van Hoei) R de trap 
omlaag.  Beneden kunt u R het fort inlopen om te 
bezoeken. Behalve het museum is het uitzicht op 
de stad formidabel!.       
 

(Het fort, dat ook wel het Hollandse fort wordt 
genoemd, is tussen 1818 en 1823 door de 
Hollanders gebouwd op de plek van het vroegere 
kasteel Li Tchestia dat in 1717 werd afgebroken. Een 
belangrijk, nog zichtbaar, overblijfsel van dit kasteel 
is een 90 m diepe put, die in de 16e eeuw is 
gegraven. 
 

In de Eerste en Tweede Wereldoorlog werd het fort 
door de Duitsers als gevangenis gebruikt.  Van mei  
1940 tot sept. 1944 zaten hier meer dan 7000 
gevangenen van verschillende nationaliteiten 
opgesloten. Een groot deel werd afgevoerd naar de 
concentratiekampen). 
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6. Vanaf de ingang van het fort loopt u het 
verharde pad zigzaggend omlaag.  
 

(Omlaag lopend passeert u drie oorlogsmonumenten 
en heeft u mooi zicht op de spoorbrug waar u straks 
overheen loopt).  
 

Beneden bij infozuil gaat u R langs de 
doorgaande weg.  Na 100 m, voorbij La Fontaine 
de l’Hospice d’Oultermont (zie infobordje) en bij 
kunstwerk, de voormalige hospice Oultermont 
(zie infobordje) en vlak voor de prachtige kerk 
Notre Dame (1311-1531), die u kunt bezoeken, 
gaat u R over het pleintje omhoog en dan gaat u L 
(Rue Cloîtres) de kasseienweg omhoog.    
 

(Hier aan het plein bevindt zich het Office du 
Tourisme/VVV kantoor), dat gehuisvest is in de 
voormalige hospice Oultermont 
 

U moet zeker even in de kerk met zijn prachtige glas-
in-lood ramen, preekstoel en altaren o. a. het 20e 
eeuws hoofdaltaar met een voorstelling van het 
Laatste Avondmaal, gaan kijken. Achter in de kerk 
ziet u het prachtige ronde glas-in-lood raam genaamd 
Li Rondia (1508).  
 

De belangrijkste schat is het enigszins gehavende 
reliekschrijn van de heilige Domitianus en het 12e 
eeuwse schrijn van de heilige Meingold. 
 

Op de huidige plek van de kerk hebben door de 
eeuwen heen maar liefst vijf gebedshuizen gestaan).   
 

U loopt onder de overbrugging van de dekenij 
door en dan passeert u oude grafstenen, die 
tegen de muur staan en die afkomstig zijn van het 
vroegere kerkhof van het Sint-Quirinusklooster. 
Bij de volgende doorgang genaamd Bethlehem 
portaal (14e eeuw/zie infozuil) gaat u R de 
klinkerweg door het oude centrum omlaag. Na 
bijna 100 m  gaat u aan de 3-sprong L (Pont des 
Veaux) over de eenrichtingsweg   Vlak daarna 
steekt u de doorgaande weg over en loopt u bij 
het kunstwerk ”L’aime du Vin” RD (En Mounie).  
Vlak daarna op de La Grand Marché, het gezellige 
marktplein met vele terrasjes, gaat u voor het 
prachtige stadhuis L (Rue des Fouarges).   
 

(Het stadhuis (1766)  wordt gekenmerkt door zijn 
symmetrische gevel, getooid met een driehoekig 
fronton met het wapenschild van de stad. Het bordes 
met dubbele trap geeft toegang tot de `bel étage` 
(mooie verdieping). Het Stadhuis is getooid met een 
vierkante koepeltoren, die een klok en een carillon 
heef dat elk kwartier te horen is. 
 

Hier op het plein staat de smeedijzeren fontein Li 
Bassina (1406/18e eeuw aangepast). De structuur 
van de fontein bestaat uit vijf figuren. Sainte-
Catherine, Saint-Mengold, Saint-Domitien en graaf 
Ansfried. De centrale pilaar is versierd met Cwèrneû, 
een hoornist, uitkijk en klokkenluider). 
 

Aan de kruising gaat u L (Rue des  Rôtisseurs) 
met voor u zicht op het fort.  Neem de eerste weg 
R (Rue  de l’Image).  Aan het einde van het leuke 
kasseienstraatje bij de ronde vijver en 
sandwicherie steekt u L via zebrapad de 
doorgaande weg over en gaat u R over het trottoir 

omhoog. Voorbij het kunstwerk “Le Lecteur de 
Journal” (krantenlezer) loopt u bij de rotonde 
(links is zebrapad) RD en steekt u via de Koning 
Boudewijnbrug de Maas over.  
 

(Deze brug over de Maas werd in 1956 gebouwd op 
de plaats van de Li Pontia-brug uit 1294). 
 

7. Meteen na de brug gaat u aan de kruising L 
omlaag en loopt u vlak langs de Maas.  
 

(Mei 2022 waren hier werkzaamheden. Is dit nog zo, 
ga dan bij de ingang van winkelcentrum Batta R (Rue 
de Godelet) Boven aan de T-splitsing gaat u L de 
kasseienweg omlaag.   
 

(Vlak daarna bij huisnr. 8 passeert u rechts een 
restant van de St. Martinuskerk (13e eeuw/zie 
infobord).  
 

Aan de 3-sprong bij het grote gebouw gaat u L (Rue 
du Vieux Pont) omlaag.   
 

(Dit is het oude rufugehuis van de abdij van Aulne 
(midden 16e eeuw/nu politiebureau). 
  

Beneden, aan het einde van de straat, loopt u RD 
onder het grote gebouw (16e-17e eeuw), het vroegere 
toevluchtsoord van de abdij van Val Saint-Lambert 
door. Ga nu verder bij **** in dit punt.  
 

Laat even weten als na brug weer meteen langs de 
Maas te lopen is. Alvast bedankt).   
 

U loopt langs de Maas met links mooi uitzicht op 
het fort. Na 200 m gaat u L onder het grote 
gebouw door. **** Meteen daarna bij infozuil gaat 
R over het pad met links de Maas en prachtig 
uitzicht op de Citadel en kerk. 200 m verder, 
voorbij gebouw kabelbaan en vlak voor de met 
natuursteen gebouwde (1924) spoorbrug “Pont 
du Chemin de Fèr”, gaat u R de trap omhoog en 
boven steekt u L via de met natuursteen  
gebouwde spoorburg (1924), waar af en toe nog 
eens een goederentreintje rijdt, de Maas over.  
 

(De vorige stalen brug (1872) werd in 1914, bij de 
uitbraak van de Eerste Wereldoorlog, door de 
inwoners van Huy opgeblazen).  
 

Aan het eind, voor de spoortunnel,  gaat u scherp 
L de trap omlaag.  Beneden gaat u scherp L 
onder de brug door. Meteen daarna gaat u 
tegenover huisnr. 10 scherp R het betonnenpad 
omlaag en beneden gaat u scherp L. Na 20 m gaat 
u aan de rechterzijde over het betonplatenpad/ 
Ravel 6 Meuse  lopen met rechts de Maas.  Na 600 
m gaat u in het dorpje Ahin R over de rustige 
asfaltweg verder langs de Maas.  300 m verder bij 
huisnr. 61 gaat u R over het betonplatenpad/ 
Ravel Meuse 6.  Negeer na 100 m grindweg links.  
Negeer bij zitbank en tegenover de 
plezierjachthaven Port de Statte klinkerpad links. 
200 m verder, tegenover aan de andere kant van 
de Maas hooggelegen kapel,  gaat u L over het 
klinkerpad gelegen tussen 
appartementengebouwen. Ga dan R terug naar de 
parkeerplaats waar u bij de aan de Maas gelegen 
brasserie nog iets nuttigen.



 

 
 

 
 
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.

 


