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Tijdens deze wandeling met flinke hellingen door het Land van Herve wandelt u door het Bois du Mortroux 
en door weilanden met prachtige uitzichten. U passeert de Franstalige dorpjes Saint André, Chenestre en 
Dalhem.  Ook komt u langs Chateau des Cortils.  Neem zelf proviand mee, na 6km staat een zitbank.  Bij nat 
weer zijn de weilanden modderig. 
 

Startadres:  Parkeerplaats bij oude station Mortroux,  Chemin du Trimbleu 3,  Mortroux. 
 
 
 
 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/


  blz 2 van 3 

 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 11,39 km  2.40 uur  113 m  166 m 
 

 
 

314. MORTROUX 11,4 km 
 
1. Vanaf de parkeerplaats loopt u terug over de 
asfaltweg waarover u bent gekomen. Aan de T-
splitsing gaat u R de asfaltweg omhoog. Steek 
boven bij wegkruis de voorrangsweg over en 
loop RD (Rue du Ri D’Asse) omlaag. Negeer 
doodlopende weg links omlaag en later 
bruggetjes links over het beekje Le Rau d'Asse 
ook wel Ri d'Asse genoemd. Aan de 4-sprong 
steekt u L via de brug de beek over. Meteen na de 
brug gaat u aan de 4-sprong bij het Christus 
Koning beeld en oorlogsmonument R (Rue Sainte 
Lucie) over de doodlopende weg met rechts van 
u de beek.  Loop links van de Sint-Luciakerk de 
onverharde weg omhoog.  
 

(De kerk heeft een middeleeuwse toren. De rest van 
de kerk dateert uit de 18e eeuw).  
 

Even verder buigt de weg links omhoog. Boven 
aan de asfaltweg gaat u R. Meteen daarna bij wit 
wegkruis gaat u schuin R (rood-wit) over de licht 
dalende grindweg. (Rechts heeft u mooi uitzicht 
over het dal van de Ri d'Asse). Negeer bij rood-
witte afsluitpaaltjes asfaltpad  links omhoog  
richting school. Aan de 3-sprong bij zitbank en de 
volgende rood-witte afsluitpaaltjes gaat u R (geel-
rood) de doodlopende asfaltweg omlaag.   
 

2. Beneden bij stenen wegkruis (1920) en bij 
woonhuis no. 1  gaat u L (geel-rood/rode 
rechthoek) over de veldweg met rechts de 
boerderij. Eindje verder wordt de veldweg een 
bosweg.  Volg geruime tijd RD (rode 
rechthoek/geel-rood) de bosweg door de bosrand 
van het Bois de Mortroux.  
 

(Een eindje verder ziet u rechts beneden in de 
bosrand de meanderende Ri D’Asse).  
 

Let op! Waar de bosweg na ruim 1 km voor 
weiland links omhoog het bos inbuigt, gaat u R 
(geel-rood) het smalle pad omlaag. (U verlaat hier 
de route van de rode rechthoek). Vlak daarna loopt 
u een weiland in, dat u RD oversteekt en via het 
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, steek vervolgens het pad over en ga 
door het houten “poortje” het volgende weiland 
in.  Loop nu RD het “dal” van het weiland. (Rechts 
boven ziet u een woning).   
 

3. Voorbij de woning loopt u schuin R de helling 
omhoog richting draaihekje. (In de  achtertuin van 
de woning ziet u een groot zwembad). Loop in het 
volgende weiland RD omhoog richting 

elektriciteitspalen. Boven in het weiland volgt u 
de elektriciteitsplan RD. Via stegelke komt u in 
het volgend weiland en loop verder RD langs de 
elektriciteitspalen richting woningen. 
 

(Hier ziet u rechts in de verte de Sint Pietersberg in 
Maastricht en de hoge schoorsteen van ENCI).  
 

Via klaphek verlaat u dit weiland en volg nu de 
grindweg RD omhoog. Aan de voorrangsweg gaat 
u L. Vlak daarna gaat u R (Grise Pierre) over de 
asfaltweg.  
 

(Hier heeft u mooi uitzicht over het Maasdal. Voor 
ziet u de kerk van Blegny, schuin rechts de schacht 
en steenberg (mijnterril) van de voormalige 
steenkolenmijn Blegny (werelderfgoed Unesco) en 
rechts de kerk van St. André, waarvan de toren 
dateert uit de 17e eeuw).  
 

Bij woning wordt de dalende asfaltweg een 
verharde weg/grindweg. Beneden aan de T-
splitsing gaat u R over de asfaltweg, die eerst 
daalt en vervolgens weer stijgt.  
 

4. Waar de stijgende asfaltweg bij zitbank naar 
rechts buigt, gaat u bij verbodsbord L (groene 
cirkel/rode rechthoek) het (gras)pad omlaag.  
 

(Dit is een prima pauzeplek. Na 1 km volgt nog een 
zitbank).  
 

Beneden steekt u het beekje genaamd Lonneux 
over. Let op! Ca. 25 m voorbij het beekje, gaat u 
bij een dikke boom R via het in de boom 
vastgegroeide klaphek het weiland in. Loop 30 m 
RD en ga dan L door dit weiland omhoog.  
 

(U loopt nu parallel aan het rechts gelegen  
waterstroompje (zijbeekje van Lonneux) dat onder de 
begroeiing slecht te zien is. U verlaat dus hier het 
rechtsgelegen beekje Lonneux).  
 

Een eind verder steekt u via een rioolbuis het 
waterstroompje over. Loop nu RD door het 
weiland omhoog richting enkele bomen. Boven 
rechts achter de  braamstruiken loopt u via 
stegelke het volgende weiland in. Ga hier meteen 
L door het weiland richting volgende draaihekje 
en afrastering. Dan verlaat u het weiland en volg 
nu het “pad” langs de akker en afrastering (Er is 
geen pad). Even verder maakt de afrastering een 
haakse bocht naar rechts. Volg verder de 
afrastering en akker.  
 

(Het pad wordt soms omgeploegd. Blijf in elk geval 
parallel aan de afrastering lopen. Even verder ziet u 
rechts beneden (afhankelijk van beplanting akker) 
Chateau de Cortils). 
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5. Aan de asfaltweg gaat u R omlaag. (Rechts 
boven ziet u weer de kerk van St. André). Beneden 
bij het Château de Cortils gaat u RD (groene 
cirkel) de veldweg omlaag, die links is gelegen 
van de carréboerderij met het jaartal 1937 op de 
gevel.  
 

(Hier bij het kasteel staat een zitbank, een mooie 
pauzeplek. Het domein Château de Cortils is gesticht 
in 941 als vesting; de huidige gedaante van het 
kasteel stamt voor een belangrijk deel uit de 17de 
eeuw).  
 

U steekt weer het beekje Lonneux over. Let op! 
Aan de bosrand gaat u L en via het ijzeren 
klaphek loopt u het bos in. Volg geruime tijd dit 
mooie pad door de bosrand met links beneden de 
meanderende Lonneux. Via klaphek verlaat u 
weer het bos. Aan de asfaltweg gaat u R.  Aan de 
3-sprong gaat u L de brug over en u loopt 
Chenestre binnen. Let op! Meteen na de brug 
gaat u aan het einde van het ijzeren hekwerk van 
huisnr. 161 en voor wegkruis L over het pad. Vlak 
daarna aan de Y-splitsing gaat u L het pad 
omhoog met links beneden een waterval in de 
beek.   
 

6. Negeer boven inrit rechts naar akker. Meteen 
daarna aan de 3-sprong gaat u R (blauwe 
rechthoek) over het pad gelegen tussen hoog 
struikgewas. Aan de 4-sprong gaat u RD (blauwe 
rechthoek) over de veldweg.  
 

(Rechts ziet u de lichtmasten van de voetbalclub 
Etoile Dalhem).  
 

Aan de kruising bij wegkruis gaat u RD (Rue 
Neuve Waide/blauwe rechthoek) over de 
asfaltweg. Aan de 3-sprong bij zitbank gaat u R. 
Meteen daarna aan de kruising gaat u R langs de 
gele ijzeren doorgang. (U verlaat hier de blauwe 
rechthoek).  Volg nu geruime tijd het pad omlaag.  
 

(U loopt nu over het traject van de  voormalige 
spoorlijn 466 (Blegny–station Warsage)).  
 

Negeer rechts de mooi gerestaureerde 
spoortunnel.  
 

(Als u de tunnel binnenloopt, dan springt het licht 
aan. Via infoborden komt u meer te weten over de 

geschiedenis van de tunnel. In deze tunnel  kwamen 
op 5 okt. 1991 zeven personen om het leven bij een 
tragisch ongeluk met het toeristentreintje (1973-
1991), dat van de steenkolenmijn van Blegny naar 
het stationnetje “Li Trimbleu” liep, het vertrekpunt van 
deze wandeling. Na dit spoorwegongeluk is de 
exploitatie stopgezet en zijn de sporen verwijderd). 
 

Aan de 3-sprong gaat u L omlaag langs de oude 
stadsmuur van Dalhem. Beneden vóór 
voorrangsweg en nabij H. Hart kapel gaat u R de 
trap omhoog langs huisnr. 7.    
 

7. Loop boven R verder de trappen omhoog en 
via de oude versterkte stadspoort genaamd Le 
Wichet des Roses (1620) komt u in het historisch 
centrum van Dalhem ooit de versterkte hoofdstad 
van het  graafschap Dalhem. Ga nu L de 
kasseienweg omlaag. 
 

(Voordat u omlaag loopt, ziet u hier  rechts het oude 
stadshuis  (no. 27, nu politiebureau). Even verder 
kunt rechts de smalle asfaltweg omhoog lopen naar 
de kerk, die dateert uit 1839. Tegenover huisnr. 10 
hangt aan de muur een infobord met info over de 
bezienswaardigheden in deze oude stadskern).  
 

Beneden gaat u RD en via de brug steekt u de 
Berwinne over. Vlak daarna gaat u aan de rotonde 
R (Rue du Soldat Joseph Dethier) richting 
Mortroux/Val-Dieu met een eindje verder rechts 
van u de lange muur van landgoed Le Pavillon 
met de grote tuin. Na 500 m loopt u aan de 3-
sprong bij blauw bord “voet/fiets/ruiterpad” RD 
(rode rechthoek) over het smalle pad, parallel aan 
de rechts gelegen Berwinne, die in buurt van de 
kasteelhoeve Navagne tussen Eijsden en Visé in 
de Maas stroomt. 
 

(Een eindje verder stroomt rechts het beekje 
Lonneux de Berwinne in).  
 

U steekt bij zitbank de Berwinne over en volg 
geruime tijd het pad onder de hazelaarbomen 
door over het traject van de voormalige spoorlijn 
466. Het pad volgend komt u weer bij het 
beginpunt. Het voormalig treinstation van 
Berneau, dat van 1921 tot 1957 in gebruik is 
geweest.
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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.   

 

 


