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Tijdens deze pittige wandeling met hellingen loopt u door veel weilanden en klaphekjes met prachtige 
uitzichten op het land van Herve.  In Aubel zijn genoeg terrasjes op te pauzeren.  Na afloop kunt u de abdij 
of brouwerij bezichtigen. 
 

Startadres: Abdij Val-Dieu,  Val-Dieu 227,  Aubel  (Val-Dieu). 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 13,44 km  3.05 uur  112 m  214 m 
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  blz 2 van 3 

 

 
 

312. VAL-DIEU  13,4 km 
 

1. Met uw rug naar de abdij gaat u L. Via brug 
steekt u de Berwinne over.  
 

(Rechts voor de brug staat een groot infobord met 
info over de abdij).  
 

Meteen daarna aan de kruising gaat u RD 
omhoog richting Charneux. Na 200 m, waar de 
asfaltweg naar rechts buigt, gaat u L het 
trappenpad omhoog en loop dan het mooie holle 
bospad omhoog. Boven aan de asfaltweg gaat u 
L omhoog. Aan de 3-sprong bij wegkruis in de 
buurtschap Holligette loopt u RD. Circa 50 m 
voorbij bord ” Zone einde 50 km” gaat u bij  
verbodsbord L (Groumette) de smalle asfaltweg 
omlaag.  
 

(Even verder ziet u links de kerk in Saint-Jean-Sart 
en beneden de  groene toren van de abdij van Val-
Dieu (Godsdal).  
 

Bij woonhuis (nr. 473) wordt de weg een dalende 
veldweg. Aan de smalle asfaltweg gaat u R 
omhoog. Aan de T-splitsing gaat u L omlaag met 
voor u  prachtig uitzicht. Steek beneden de 
voorrangsweg over richting La Bushaye en even 
verder steekt via brug weer de 32 km lange 
Berwinne, een zijbeek van de Maas over. 
Omhoog lopend passeert u een picknickplaats. 
100 meter voorbij vakantiehuis La Bushaye 
(nr.294) gaat u L de veldweg omhoog. Boven aan 
de 3-sprong bij zitbank RD.  
 

(Even verder heeft u links weer prachtig uitzicht op 
de abdij en de hooggelegen kerk in Saint-Jean-Sart).     

2. Let op! 75 m voorbij elektriciteitspaal gaat u R 
via het klaphek het weiland in. Blijf rechts van de 
afrastering lopen. Via draaihekje (stegelke) komt 
u in het volgende weiland en loop RD. Vlak 
daarna gaat u L via wit stegelke (in “poort”) het 
pad door het dennenbos omlaag. Steek beneden 
voorzichtig de asfaltweg over en ga R en volg nu 
dit licht stenig stijgende pad langs de 
doorgaande weg.  Negeer na 600 m (dit 100 m 
voorbij km paaltje 3) zijweg scherp rechts omhoog  
richting Gorhez.  Meteen daarna gaat u aan de 4-
sprong R de smalle asfaltweg omhoog, die vlak 
daarna bij woning een mooi stijgend hol pad 
wordt. Boven bij inrit van woning loopt u RD de 
veldweg omlaag. ( negeer paadjes/draaihekjes )   
3. Negeer beneden bospad scherp links en loop 
RD de smalle asfaltweg verharde omhoog. U 
passeert de St. Rochuskapel. (Hier staat een 
picknickbank) en volg de smalle asfaltweg nog 
geruime tijd RD. Aan de T-splitsing bij zitbank en 
de mooie, rood Toscaanse gekleurde 
gerestaureerde boerderij gaat u R (rode ruit). 
Volg deze weg, die later een stijgende weg wordt, 
geruime tijd RD. Voorbij huisnr. 349, waar de 

asfaltweg naar rechts buigt, gaat u bij breed wit 
hek via draaihekje L (rode ruit) het pad omlaag 
langs de haag.   
 

4. U passeert weer een draaihekje en blijf het pad  
met rechts een haag RD volgen.  
 

(Voor u heeft mooi uitzicht op de St. Hubertuskerk 
(1910) in Aubel).  
 

Via stegelke komt u in het volgend weiland. Loop 
RD (iets naar links) het weiland omlaag. Loop 
beneden RD omhoog met links afrastering. Even 
verder gaat u door het draaihekje en volg RD het 
graspad tussen de huizen door omhoog. Boven 
aan de doorgaande weg gaat u L (rode ruit) 
omlaag. Negeer zijwegen en volg deze dalende 
en vervolgens stijgende weg RD. Boven aan het 
grote plein met oorlogsmonument (Place Antoine 
Ernst) in het centrum van Aubel gaat u L omlaag.  
 

(Als u hier R gaat, dan komt u meteen bij de grote 
St-Hubertuskerk (1910) met haar mooie glas-in-lood 
ramen. Ingang tweede deur).  
 

5. Bij huisnr. 24  gaat u L (Impasse Larondelle) 
de steeg in gelegen tussen huizen.  
 

(Als u wilt pauzeren loop dan hier 30 m RD. Hier aan 
de Place Nicolai ligt café Pasteger (inmiddels andere 
naam) en de bekende patisserie Jeanpierre beiden 
met mooi terras. Elke zondagmorgen vindt op dit 
plein de regionaal bekende en druk bezochte markt 
plaats waar veel streekproducten te koop zijn).  
 

De asfaltweg wordt een onverhard dalend pad. 
Waar dit pad naar links buigt, gaat u R (rode ruit) 
via draaihekje het weiland in. Volg nu tot nader 
order de rode ruit. Loop RD richting  
elektriciteitspaal in de verte. Ga hier door het 
draaihekje en loop nu RD midden door het 
weiland omlaag.  
Het laatste stuk loopt u rechts van de afrastering. 
Loop via 3 klaphekjes RD door de weilanden. 
Aan de bosrand gaat u R door het weiland. 10 
meter voor de schaapstal gaat u L door het 
draaihekje. Ga nu meteen R  het smalle pad door 
de bosrand omhoog. Dit pad wordt boven een 
breed pad Aan de doorgaande weg gaat u L 
omlaag.   
 

6. Vlak daarna neemt u de eerste weg R 
(Schaens) omlaag. Na 30 m gaat u R over het 
brede grindpad/graspad, gelegen tussen twee 
hagen en huizen.  
Steek via draaihekje het weiland schuin links 
over. Steek beneden via bruggetje het beekje La 
Bel over en ga meteen na het bruggetje R en 
loop RD.  
 



  blz 3 van 3 

 

(U verlaat hier even de rode ruit. Even verder kan 
het soms erg drassig zijn. Loop dan even terug. Ga 
dan bij bruggetje R (rode ruit). Meteen daarna gaat u 
R langs de akker. Na circa 50 m gaat u R en loopt u 
meteen L het grasveld omhoog. U kunt ook het pad 
langs de akker blijven volgen (rode ruit)).  
 

Boven loopt u tussen de huizen door. Aan de 
asfaltweg gaat u L door de woonwijk. Aan de 4-
sprong gaat u RD. De asfaltweg wordt een 
veldweg en vervolgens een graspad.  
 

(Na geruime tijd passeert u de Sint-Annakapel 
(1658). Hier heeft u weer mooi uitzicht. Hier staat 
ook een picknickbank).  
 

Vlak daarna aan de Y-splitsing bij stenen 
veldkruis gaat u L. Aan de smalle asfaltweg gaat 
u L omlaag.   
 

7. Meteen voorbij huisnr. 47, waar de asfaltweg 
een dalend pad wordt, gaat u R via klaphek het 
weiland in. (U verlaat hier de rode ruit). Loop 
vervolgens iets schuin L richting grote schuur. 
(Als het gras hoog staat (hooitijd), loop dan uiterst 
rechts door het weiland). Circa 25 m vóór de 
schuur (lager in de weide) gaat u door het 
draaihekje. Meteen daarna gaat u RD naar het 
volgende draaihek. Loop in het volgende weiland 
iets schuin R omlaag. Steek beneden de 
betonweg RD over en loop via weer een 
draaihekje het volgend weiland in. Loop hier 
schuin R naar het volgende draaihekje. Volg nu 
via draaihekjes de route door de weilanden RD 
omhoog.  
 

(Doe rustig aan, het is een kuitenbijter. Kijk bijna 
boven nog eens achterom en geniet van het 
prachtige uitzicht).  
Boven aan de 3-sprong bij Mariabeeld genaamd 
“Nisje van Saint-Jean-Sart” (1952) gaat u RD 
(Knuppelstock) de asfaltweg omhoog.  
 

(Na circa 200 m passeert u het bord “Table 
d’orientation”. Als u hier L gaat, dan komt u na 100 
m bij een draaihekje. Ga hier R het weiland in en u 
komt bij een oorlogsbunker met schietkoepel 
behorende bij het Fort Neufchâteau). Hier bij het 

uitzichtpunt Knuppelstock heeft u een formidabel 
uitzicht. Hier staat ook een zitbank. Zeker doen).    
 

8. Vlak daarna bij wegkruis en picknickbank gaat 
u L (rode rechthoek) de veldweg omlaag. (Links 
beneden ziet u weer het spitse groene torentje van 
de abdij). De veldweg wordt een eind verder een 
dalend bospad. Beneden gaat u RD over de 
asfaltweg verder omlaag. Na 200 m tegenover 
draaihekje en bij boomkruis en zitbank gaat u L 
(blauw kruisje) over het pad.  
 

(Hier ziet u links weer de Saint-Jean Baptistekerk 
(1884) in Saint-Jean-Sart).  
 

Volg nu de blauwe kruisjes. Beneden in het 
weiland loopt u links van de doornheg omhoog. 
Boven loopt u schuin links richting woonhuis. 
Loop links langs dit woonhuis. Aan de asfaltweg 
gaat u R. Een eindje verder begint de weg te 
dalen. Aan de 3-sprong bij waterpoel gaat u L 
omhoog. Voorbij woonhuis (no. 20) loopt u via 
het draaihekje bij ijzeren hek het weiland. Volg 
nu het pad RD boven door het weiland met 
rechts van u de haag.  
 

(Even verder bij zitbank heeft u alweer schitterend 
uitzicht. Beneden ziet u weer de abdij. In de verte 
ziet u achter de abdij het hooggelegen Croix de 
Charneux).  
 

Via draaihekje verlaat u het weiland en loopt u 
het bos in. Het bospad buigt even verder links 
(blauw kruisje/ruit) omlaag. Beneden steekt u het 
beekje La Bel weer over. (Even verder passeert u 
links een grote, mooie vijver). Aan de doorgaande 
weg gaat u R en komt weer bij de abdij (1216) 
waar u nog iets kunt eten of drinken op de 
binnenplaats van de abdij bij restaurant Le 
Casse Croute. Laat u eens rondleiden door de 
abdij of brouwerij (op afspraak), beslist de moeite 
waard!  In het winkeltje zijn buiten de religieuze 
artikelen ook regionale producten te koop zoals 
het abdijbier en het Val-Dieu kaasje. Restaurant 
en winkel zijn dinsdag gesloten. 

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.   

 


