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Op slechts een kwartiertje rijden vanaf de Nederlandse grens bij Eijsden, ligt de steenkolenmijn Blegny. Dit 
is een uitstekende wandeling om voor het eerst het prachtige Land van Herve te  verkennen. U wordt 
meteen verliefd op de omgeving. U passeert tientallen klaphekjes! Tijdens deze heuvelachtige route 
wandelt u eerst door de weilanden naar de rand van Blegny en via leuke paden loopt u omlaag naar het 
mooie dal van de Rau de Bolland. U loopt door een prachtig bos langs een beekje en dan loopt u via steil 
bospad omhoog naar het dorp Housse.  Via leuke paden wandelt u weer naar het dal van Rau de Bolland 
en dan struint u geruime tijd door weilanden met vele klaphekjes. Via  steil smal pad verlaat u het dal van 
de Bolland en heeft u boven prachtige uitzicht. Via stalen trappenpad beklimt u de terril (berg van 
steenkoolafval) en dat wordt boven, bij zitbank en oriëntatietafel, beloond met een schitterend uitzicht over 
het land van Herve. Dan daalt u af naar de mijn, die u op afspraak kunt bezoeken, zeker eens doen.  Deze 
panoramische wandeling is een en al promotie voor het Land van Herve. 
 

Startpunt: Parkeerplaats  Blegny Mine, Rue Lambert Marlet 32, Blegny. Parkeer op de grote parkeerplaats 
bij de mijn.   
 

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.   
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GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

8,62 km  2.20 uur  88 m  148 m 
 

 
 

1607. BLEGNY (Mine) 8,6 km   
 

1.  Vanaf de parkeerplaats op het mijnterrein 
loopt u naar het hoge mijngebouw/ 
steenkoolwagentjes. Aan de rotonde bij de 
steenkoolwagentjes gaat u L (wandelpad van de 
steenbergen) en loop onder de linker zijkant van  
grote gebouw, van de  kolenzeverij en 
kolenwasserij, door.  Loop RD door het parkje en 
ga dan meteen aan de 4-sprong R over het 
grindpad langs de alleenstaande kastanjeboom.  
Aan de 3-sprong bij afvalbak gaat u L omlaag en 
meteen daarna voor de vijver gaat u L met rechts 
de vijver.  Aan de T-splitsing voor afrastering van 
de volgende vijver gaat u R en steekt u via brug 
de mooie vijver over. Negeer meteen zijpad 
rechts.  Boven aan de 3-sprong bij volière gaat u 
RD met links een dierenweide en rechts een 
speeltuin en mooi zicht op hoofdschacht. Aan de 
4-sprong gaat u L de klinkerweg omlaag, die bij 
de voormalige schacht “Marie” (1848), die 234 m 
diep is, links omlaag buigt. 
 

(Deze schacht werd vanaf 1948 als lucht- en 
dienstschacht gebruikt. Nu is er het  mijnmuseum in 
gehuisvest).  
 

Beneden verlaat u, via het hekje (even 
openmaken) midden in het grote hek, het 
mijnterrein en ga dan L (wit-rood) de asfaltweg 
omhoog. Na 100 m gaat u aan de 3-sprong bij 
geel huis en bij de brievenbussen 36-42 R (wit-
rood) over de grindweg, die na bijna 100 m een 
dalend breed graspad wordt. Beneden aan de 
asfaltweg gaat u L omhoog. Negeer doodlopende 
weg rechts (Rue des Houillers).  
 

2. Waar in Blegny de doorgaande weg, na 200 m 
bij verkeersspiegels, naar links buigt, gaat u bij 
huisnr. 67 R/RD en loop dan langs huisnr. 59 bij 
breed ijzeren hek van weiland RD (wit-rood/wit-
geel) over het smalle pad, met rechts afrastering 
weiland en links de hoge meidoornhaag. Via 
draaihekje loopt u het weiland binnen en loop RD 
met links afrastering en rechts mooi uitzicht. 
Voorbij volgend draaihekje en nabij rechts 
staande mooie beuk gaat u schuin L door het 
volgende weiland omhoog. Vlak daarna verlaat u 
via klaphekje het weiland en volgt u RD (wit-
rood/wit-geel) het pad gelegen tussen 
afrasteringen. U passeert een draaihekje en volg 
verder het pad.   Voorbij klaphekje gaat u R door 
het weiland met rechts afrastering en mooi huis 
met zwembad. Via klaphekje loopt u RD (wit-
rood/wit-geel) richting kerktoren van Blegny. Via 
alweer een klaphekje loopt u RD (wit-rood/wit-
geel) door het weiland met rechts de 
afrastering/struikgewas en loop vlak langs de 

rechts staande afrastering/struikgewas. Let op! 
Na 100 m, waar beneden in de rechterhoek het 
struikgewas/afrastering links omhoog buigt, gaat 
u R het smalle begroeide paadje omlaag. Vlak 
daarna  gaat u, via klaphekje, L door het weiland 
omhoog met links afrastering van weiland, dat u 
net verlaten heeft. Boven bij  huis gaat u via twee 
klaphekjes RD (wit-rood) over het pad langs de 
afrastering.  Volg dan bij het vervallen huis (2022) 
RD de smalle asfaltweg met links boven een grote 
oude hoeve.  
 

3. Aan de T-splitsing in Blegny gaat u L (wit-
rood/wit-geel) de doorgaande weg omhoog en u 
passeert een groot wegkruis type vliegermodel.  
Negeer bij verbodsbord doodlopende weg links 
(Chemin de Hagge). Na ruim 50 m, meteen voorbij 
huisnr. 85, gaat u R over de grindweg,  met rechts 
afrastering van woning. Let op!  Na 30 m, waar de 
grindweg naar rechts buigt,  gaat u L door de 
mooie “struikenlaan”/berceau.  Beneden voorbij 
doorgang steekt u de asfaltweg over en ga dan 
meteen bij zitbank en infobord schuin R (geel 3) 
het pad omlaag met rechts een beukenhaag/ 
weiland. Beneden bij draaihekje buigt het pad 
naar rechts en wordt een  mooi hol bospad met 
links een waterstroompje.  (Meteen rechts passeert 
u een grote dassenburcht).  Na 200 m gaat u boven 
aan de 3-sprong bij huis (nr. 10) en wilg RD  
(geel 3) de smalle asfaltweg, met mooi uitzicht 
omlaag en u passeert rechts een leuk huisje  
(nr. 4).  Beneden aan de 3-sprong, bij zitbank, 
huisnr. 40 en straatnaambordje “Rue de la 
Tannerie”, gaat u RD (geel 3) de asfaltweg 
omlaag.  Na 150 m gaat u meteen voorbij  
huisnr. 55 R (geel 3) het grindpad omlaag en u 
steekt ruim 50 m verder via bruggetje de Rau de 
Bolland, een zijbeek van de Berwinne, over en 
volg RD het licht stijgende pad.   
 

4. Let op! Aan de T-splitsing, bij zitbank en rechts 
staande brievenbussen aan privéweg, loopt u RD 
naar het smeedijzeren wegkruis en ga dan 
meteen R via klaphekje over het pad met rechts 
de privéweg.  Meteen daarna buigt het pad naar 
links en wordt een stijgend smal bospad. Na  
100 m gaat u boven, voorbij klaphekje, RD over 
het pad met rechts een haag en links een akker 
en steek even verder de akker, die soms wordt 
omgeploegd, RD over. Aan het einde van de 
akker volgt u RD het dalende pad, met links een 
hoge haag en rechts een akker en steek even 
verder de akker, die eveneens soms wordt 
omgeploegd, over.  Aan de bosrand bij 
verbodsbord loopt u RD het bospad omlaag.   
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Vlak daarna gaat u beneden aan de 4-sprong,  
met voor u een platte brug, R over het bospad 
met links beneden een beekje. Na 200 m, voorbij 
smal bruggetje, buigt het pad naar rechts.  Bijna 
50 m verder buigt het pad naar links, steek  het 
bruggetje over en volg het pad dat naar rechts 
buigt, met rechts het beekje  Na bijna 50 m buigt 
het pad naar links en wordt een steil stijgend 
bospad. Negeer zijpaden. Na 50 gaat u boven aan 
de T-splitsing R over het smalle pad, dat een 
eindje verder links omhoog buigt.    
 

5. Na bijna 100 m gaat u boven aan de bosrand 
RD over het pad gelegen tussen akkers. Aan het 
einde, bij huisnr. 12, gaat u RD over de asfaltweg 
door het dorp Housse.  Aan de 3-sprong gaat u 
RD. Aan de ruime T-splitsing, voor huisnr. 12, met 
windmolen in voortuin, gaat u L. Aan de 4-sprong 
bij bijzonder stenen wegkruis (1530) en zitbank, 
een fijne pauzeplek na 5 km lopen, gaat u R 
(fietsroute 15/Rue Gilles Cambresier) over de 
smalle eenrichtingsweg, richting Visé.  Aan de  
3-sprong gaat u RD over de doodlopende 
asfaltweg, die meteen daarna een smal betonnen 
pad wordt en 100 m verder een grindpad wordt.   
 

(Rechts ziet u de terril/steenberg van de mijn van 
Blegny, die u straks nog gaat beklimmen).  
 

Na 600 m, bij grote ronde mestsilo, wordt het 
grindpad een betonnen pad. Vlak daarna, voorbij 
zitbank genaamd Le Banc de Rose en meteen 
voorbij het eerste huis rechts, gaat u bij  
huisnr. 104, R de grindweg omlaag. Steek in het 
dorp Saint-Remy de asfaltweg over en loop RD 
(Rue Soldar Diet) de doodlopende weg omlaag. 
Let op!  Na 100 m, vlak voor de grijze 
garagepoort, loopt u L via het betonnen trapje het 
weiland in. Steek schuin rechts het weiland over 
richting klaphekje. Voorbij dit klaphekje loopt u 
RD door het weiland omlaag richting, met 
breuksteen gebouwd, huis.  Voorbij klaphekje, 
met links het huis, gaat u RD (wit-rood) door het 
weiland omlaag met rechts de afrastering.  
 

(Links ziet u de kerk (1834) in Saint-Remy en rechts 
boven in de verte weer de kerk in Blegny).   
 

6.  Let op! Beneden in de hoek van het weiland, 
bij staande houten biels, gaat u schuin L (wit-
rood) steil omlaag en steek  dan R via brug met 
bijzonder draaihek de Rau de Bolland over en 
loop dan RD door het weiland. Via klaphek verlaat 
u het weiland en loop  RD (wit-rood) het pad 
omhoog. Boven bij klinkerpad gaat u R (wit-rood) 
het graspad omhoog. Boven gaat u R (wit-rood)  
de asfaltweg omlaag. Voorbij het laatste huis  
(nr. 10) gaat u via draaihekje RD (wit-rood) over 
het pad door het weiland. Volg geruime tijd RD 
(wit-rood) het pad, via klaphekjes, door de 
weilanden met rechts op afstand en soms dichtbij 
de meanderende Bolland. Let op! Na 600 m, waar 
rechts enkele huizen bij de beek staan o. a. een 
huis met witte gevel, gaat u L via draaihekje het 
paadje steil omhoog met links de bosrand en 
rechts bremstruiken. 100 m verder, voorbij 
klaphekje, loopt u RD het pad verder omhoog, dat 

meteen naar rechts buigt.  (Als u hier na 10 m R 
naar de afrastering loopt, heeft u schitterend uitzicht). 
Ruim 50 m verder gaat u bij zitbank L de 
asfaltweg omhoog.  Aan de ongelijke 4-sprong 
gaat u R (Rue des Genêts) over de doodlopende 
weg.   
 

7. Aan de 3-sprong gaat u RD het grindpad 
omlaag en na 10 m gaat u L (wit-geel) over het 
paadje, gelegen langs haag/afrastering en 
perenlaagstamboomgaard. Na 300 m voor  
huisnr. 80 gaat u L de asfaltweg omhoog.  Boven 
aan de 4-sprong, bij stenen wegkruis en zitbank 
gaat u R over de grindweg en loop onder de 
passage door. Ga dan L via het hekje in het grote 
hek de klinkerweg, die bij de voormalige schacht 
“Marie” rechts omhoog buigt. Boven bij rails, 
steenkolenwagen en speeltuin, gaat u bij infobord 
scherp L. Meteen daarna gaat u bij infobord “trap 
naar de top van de steenberg”,  R via de 204 
treden telende stalen trap de terril/steenberg 
omhoog. Boven aan de trap bij zitbank volgt u RD 
het stijgende grindpad. Na ruim 100 m gaat u 
boven meteen voorbij infobord en voor 
transportband L over het bospaadje en even 
verder komt u bij gsm-mast bij een  oriëntatietafel 
en zitbank waar u prachtig uitzicht heeft over het 
Land van Herve en het Maasdal.  
 

(U ziet o.a. van links naar rechts de mergelgroeve bij 
Hallembay (Visé), de cementfabriek in Lixhe aan het 
Albertkanaal en de St. Pietersberg in Maastricht). 
 

Ga nu bij zitbank R, met links de steile rand. Bij 
infobord buigt het pad naar rechts. Meteen 
daarna aan de Y-splitsing, voor transportband 
gaat u L voorzichtig het steile pad omlaag.   
 

(U kunt hier aan de Y-splitsing ook R het grindpad 
omhoog/omlaag gaan. Na 150 m bij zitbank loopt u 
de stalen trap, die u net omhoog bent gelopen, 
omlaag. Beneden gaat u L en meteen daarna gaat u 
L over de asfaltweg en u passeert o.a. treintjes 
waarmee ondergronds personen, materiaal en kolen 
werden vervoerd. Bij de hoofdmijnschacht loopt u 
RD. Ga nu verder bij **** in dit punt). 
 

Beneden bij de hoofdmijnschacht gaat u L  over 
de klinkerweg. ****Aan de 3-sprong bij 
picknickbanken en speeltuinen gaat u R langs het 
onthaal-/infocentrum en de brasserie Le Puits 
sans Faim terug naar de parkeerplaats  
 

(Deze mijn, die sinds juli 2012  opgenomen is op de 
lijst van UNESCO werelderfgoed, is één van de vier 
authentieke kolenmijnen van Europa waar de 
ondergrondse gangen (30 en 60 m. diep) nog 
toegankelijk zijn voor bezoekers. Zeker eens 
bezoeken.  
 

Op initiatief van de monniken van de abdij van Val-
Dieu, die de gronden in eigendom hadden, werd in 
de 16e eeuw begonnen met de winning van 
steenkool.  Op 31 maart 1980 werden de activiteiten 

gestopt. In 1970 werd hier 232000 ton steenkool 

gewonnen en werkten er bijna 700 mensen. De mijn 
was 530 m diep en de ontginning gebeurde op 8 
verdiepingen).  


