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Deze pittige wandeling met hellingen door het Land van Dalhem gaat tussen velden door naar Mortroux. 
Dan door het Bois de Mortroux naar het schitterende dal van het riviertje de Rau D’Asse. Na 12 km komt u 
in Val Dieu waar u de abdij kunt bezoeken en waar  restaurant met terras Le Casse Croute is.  Dan begint 
het echte klimwerk en loopt u omhoog langs Sint Jean-Sart. Boven heeft u prachtig uitzicht op het Land 
van Herve.  Het laatste stuk gaat over asfalt maar dit doet niets af aan de schitterende uitzichten.  Neem 
voldoende proviand mee.  Omdat er weinig schaduw is niet aan te raden bij hete zomerdagen.    
 

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 

 16,86 km  3.55 uur  148 m  242 m 
 

Startadres: Fort Neufchateau, Rue du Colonel D’Ardenne,  Neufchateau. 
 

 
 

                                                293. NEUFCHATEAU  16,9 km 
 
1. Vanaf de parkeerplaats van het kerkhof loopt u 
de asfaltweg omlaag. Aan de asfaltweg gaat u R.  
 

(Hier heeft u prachtig uitzicht over het Land van 
Dalhem en Herve).  
 

Voorbij het einde van de bunkermuur en 
tegenover wegkruis gaat u bij het eerste rechts 
gelegen woonhuis R (blauwe rechthoek) de 
asfaltweg omhoog. Bij een ingang van het Fort 
wordt de asfaltweg een stijgende grindweg. 
Negeer veldweg (Domaine Militaire) rechts 
omhoog.  
 

(Hier onder het weiland ligt een gedeelte van het Fort 
Neufchateau. Hier heeft u links formidabel uitzicht 
over het Maasdal. Links ziet u o.a. de grote 
mergelgroeve bij Lixhe en rechts de Sint Pietersberg 
in Maastricht (heuvel links naast hoge schoorsteen 
van de ENCI).  
 

Aan de 3-sprong bij zitbank gaat u L  de veldweg 
omlaag.  Negeer graspad links.  
 

(U verlaat hier de blauwe rechthoek. Links heeft u 
hier mooi uitzicht op de Eglise Saint-Laurent (1789-
1791) in Aubin-Neufchateau).  
 

Volg nu geruime tijd deze dalende veldweg. 
Beneden in het  gehucht Afnai wordt de veldweg 
een asfaltweg, die naar links buigt.   
 

2. Aan de T-splitsing bij wegkruis en zitbank gaat 
u R. Meteen daarna gaat u aan de voorrangsweg 
(rotonde) L (Wichampre). U passeert rechts een 
wegkruis. Waar deze weg 250 m verder bij 
richtingspijl scherp naar links buigt, loopt u R 
over de veldweg. Aan de asfaltweg bij 
oorlogsbunkers gaat u L. (Voor u ziet u links naast 
de steenberg de mijnschacht van de voormalige 
steenkolenmijn Blegny).  Aan de 4-sprong gaat u 
tegenover stenen wegkruis R (blauwe rechthoek) 
over de veldweg.  Aan de 3-sprong gaat u RD.  
 

(U verlaat hier weer de blauwe rechthoek.  Mogelijk is 
een gedeelte van deze veldweg in het voorjaar en/of 
najaar omgeploegd. Volg dan het  “karrespoor” over 
de akkers. Is dit niet mogelijk, loop dan terug naar de 
asfaltweg en volg deze nog circa 300 m verder RD. 
Negeer veldweg rechts. Ga nu verder bij **** in dit 
punt).  
 

Vlak daarna maakt de “veldweg” een flauwe 
bocht naar links.  Aan de schuine T-splitsing gaat 
u L de veldweg/graspad omlaag.  
 

(Rechts beneden ziet u de kerk in Mortroux, waar u 
straks langs komt).  
 

Aan de asfaltweg gaat u R omlaag.  **** Neem nu 
de eerste smalle asfaltweg L (Les Brassines) 
omlaag. Steek beneden de voorrangsweg over en 
steek via brug het 32 km lange riviertje La 
Berwinne, een zijbeekje van Maas over en u loopt 
Mortroux binnen.  
 

3.  Aan de 3-sprong gaat u RD. Meteen daarna 
aan de 4-sprong bij Christus Koning beeld, 
zitbanken en oorlogsmonument gaat u L (Rue 
Sainte Lucie) over de doodlopende weg met 
rechts het beekje Le Rau d'Asse ook wel Ri 
d'Asse genoemd. Loop links van de Sint-
Luciakerk de onverharde weg omhoog.  
 

(De uit de 18e eeuw stammende kerk heeft een 
middeleeuwse toren).  
 

Even verder buigt de weg links omhoog. Boven 
aan de asfaltweg gaat u R. Meteen daarna bij 
wegkruis gaat u schuin R over de doodlopende 
grindweg.  
 

(Rechts heeft u mooi uitzicht over het dal van de Ri 
d'Asse).  
 

Aan de 3-sprong bij zitbank gaat u R (rood-wit) de 
doodlopende asfaltweg omlaag.  Beneden bij 
stenen wegkruis (1920) bij woonhuis no. 1  gaat u 
L over de veldweg/breed pad. Volg geruime tijd 
dit brede pad RD (rode rechthoek/rood-wit) door 
de bosrand van het Bois du Mortroux met even 
verder rechts beneden van u de meanderende Ri 
D’Asse. 
 

4. Let op! Waar het brede pad voor weiland links 
omhoog het bos inbuigt, gaat u R het smalle pad 
omlaag. (U verlaat hier de rode rechthoek/rood-wit). 
Vlak daarna loopt u via nauwe doorgang  het 
weiland in. Steek dit RD over en via bruggetje 
steekt u het beekje  Ri D’Asse over. Volg nu 
verder het pad RD het weiland omhoog richting 
ijzeren hek in de haag. Ga door de nauwe 
doorgang en ga dan meteen L het smalle pad 
omhoog.  Volg geruime tijd dit mooie holle pad 
waarvan soms gedeelten modderig kunnen zijn. 
Aan het einde van het bos loopt u tussen 2 
zwerfkeien door en volgt u het (gras)pad, met 
links beneden de meanderende Rau, RD.  Boven 
aan de asfaltweg in Coronmeuse (Julemont) gaat 
u L omlaag.   
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5. Omdat er geen wandelpaden zijn, moet u 
helaas deze meestal rustige asfaltweg 1,5 km RD 
volgen.  Beneden voorbij brug over de Ri D’Asse 
wordt de asfaltweg  een stijgende weg, die een S-
bocht maakt.  
 

(Even verder ziet u rechts tussen de bomen door de 
hooggelegen kerk in Julemont.  Bijna boven ziet u 
rechts in de verte op een heuvel het grote witte kruis 
genaamd Croix de Charneux).  
 

Boven aan de 3-sprong bij huisnr. 446 gaat u L 
omhoog. Vlak daarna aan de 3-sprong bij 
wegkruis (1872) gaat u R (Holliguette) met links 
mooi uitzicht over het dal van de Berwinne. 
Beneden aan de T-splitsing bij wegkruis gaat u L 
verder omlaag. Let op! 5 meter voorbij de 
kasseien inrit van huisnr. 461 gaat u R het mooie 
holle bospad omlaag.  Aan het eind loopt u het 
trappenpad omlaag. Aan de asfaltweg gaat u R 
omlaag. Aan de kruising bij de abdij Val Dieu gaat 
u RD.  
 

(U kunt hier links de kapel van het kleine Ursulinen 
klooster bezoeken).  
 

Via de brug steekt u weer de Berwinne over.  
 

(Links na de brug staat een groot infobord met info 
over de abdij. Hier kunt u rechts o.a.. de abdijkerk 
(1216) bezoeken. Hier is ook brasserie Au Casse 
Croûte (zelfbediening) waar u kunt pauzeren. De 
abdij van Val-Dieu of abdij van Godsdal is een oude 
cisterciënzer abdij (1216). Sinds 1997 wordt er in de 
brouwerij van de abdij opnieuw bier gebrouwen 
(blond, bruin en tripel). Het is het enige abdijbier in 
België dat in een abdij wordt gebrouwen. In het 
winkeltje (naast hoofdingang) zijn buiten de religieuze 
artikelen ook regionale producten te koop zoals het 
abdijbier. Restaurant en winkel zijn dinsdag 
gesloten). 
 

6. Loop RD. U passeert links het restaurant Le 
Moulin du Val-Dieu (ook een mooie pauzeplek). Let 
op! 50 meter verder gaat u via draaihekje L over 
het pad met rechts van u een grote vijver. Even 
verder steekt u het beekje La Bel over. Het pad 
buigt links omhoog. Negeer draaihekje rechts. Na 
30 m buigt het bospad bij stenen paaltje naar 
rechts. Via stegelke loopt u het weiland in. Volg 
nu het pad RD (blauw kruisje/ruit) boven door het 
weiland met links van u de haag.  (Even verder bij 
zitbank heeft u alweer schitterend uitzicht). Via  
draaihekje bij ijzeren hek verlaat u het weiland.  
Beneden aan de 3-sprong bij waterpoel gaat u L 
de smalle veldweg/pad omlaag. Aan de asfaltweg 
bij zitbank gaat u R (blauwe ruit/rode rechthoek) 
omhoog.  
 

(Na 250 m aan het einde van de eerst klim, kunt u 
rechts een bijenweide inlopen. Hier ziet u voor u weer 
de toren van de Abdij van Val-Dieu. Pas op voor de 
bijen).  
 

Negeer tegenover draaihekje bij boomkruis en 
zitbank zijpad rechts en loop verder RD (rode 
rechthoek) de asfaltweg omhoog.  
 

(Hier ziet u rechts de Saint-Jean Baptiste kerk (1884) 
in Saint Jean Sart). 
 

7. Bij boerderij (no.307) wordt de asfaltweg een 
stijgend hol bospad.  
 

(Als u boven het bos verlaat, dan ziet u rechts een 
oorlogsbunker met gevechtskoepel. Dit is 
observatiepost MN18 behorende bij Fort 
Neufchâteau).  
 

Boven aan de 3-sprong bij picknickbank (een 
mooie uitpufplek) en wegkruis gaat u L (rode 
rechthoek) over de asfaltweg.  
 

(Hier ziet u beneden in het dal weer de groene spitse 
toren van de abdij).  
 

Negeer privé zijwegen links.  
 

(Rondom heeft u hier op het plateau mooi uitzicht. U 
passeert achtereenvolgens een mooie carré hoeve 
(huisnrs. 42-43) uit 1853, twee oorlogsbunkers en bij 
infobord een zeer oude gehavende lindeboom, 
genaamd L’appelboom, die geplant is tussen 1432 en 
1452 en geveld is door blikseminslag. De naam 
appelboom is een verbastering van het Franse woord 
appel (het aflezen van namen, het oproepen van 
soldaten) en het Nederlandse woord boom. De boom 
was o.a. het trefpunt  van de werklui van de abdij Val-
Dieu. De inwoners van Saint-Jean-Sart haastten zich 
naar deze plek bij het horen van het geluid van een 
hoorn om te kijken naar de processie uit Voeren). 
 

8. Steek voorzichtig de voorrangsweg over en 
loop RD (rode rechthoek) over de grindweg 
gelegen tussen  laagstamboomgaarden. Voorbij 
de rechtsgelegen laagstamboomgaard negeert u 
graspad rechts en loopt u RD (rode rechthoek) 
over de veldweg.  Aan het einde van de veldweg 
gaat u RD (rode rechthoek) over de asfaltweg.  
Aan de 3-sprong bij wegkruis gaat u L omhoog. 
Steek bij zitbank voorzichtig de voorrangsweg 
over en loop RD (Rue du Colonel d’Ardenne) 
omlaag met even verder links weer prachtig 
uitzicht. U komt weer bij  het  monument bij het 
fort, waar u op de zitbank bij infobord nog kunt 
genieten van het prachtig uitzicht en waar u op 
het infobord de geschiedenis kunt lezen van de 
aanval op het fort. Aan de  grindweg gaat u R 
omhoog naar de parkeerplaats.  

 

Fort Aubin-Neufchâteau, waarvan de bouw startte in 1935 en dat in 1940 gereed was, maakte deel uit van de 
fortengordel rond Luik. De ondergrondse kazerne van het fort bevindt zich op 200 m van de entree. De kazerne zit op 
een diepte van circa 25 m en werd alleen gebruikt in oorlogstijd. In de kazerne bevonden zich alle noodzakelijke 
voorzieningen zoals een ziekenboeg, slaapplaatsen, eetplaatsen enz.. De kazerne (300 militairen) werd onder een 
constante druk gehouden en gefilterd. Dit werd gedaan om gifgassen buiten te houden, zodat de militairen gewoon 
konden eten en rusten zonder gasmasker. Bij de Duitse aanval in 1940 hield het  fort  11 dagen stand. Na de capitulatie 
gebruikten de Duitsers het fort voor experimenten met een nieuw soort granaat (Röchling-granaat). Deze was speciaal 
ontworpen om gewapend beton te doorboren. Elke derde zondag van de maand van april t/m november vindt er om 
14.00 uur een rondleiding plaats. Ook in het Nederlands.  


