
 322. MORTIER 14,8 km 
 

 
 
Op slechts 10 km van de grens bij Eijsden ligt het Franstalige dorp Mortier. Tijdens deze zeer pittige 
wandeling wandelt u heuvel op en af door het prachtige Land van Herve. De route gaat door bos en veel 
weilanden met schitterende uitzichten! U passeert talloze klaphekjes en dorpjes als Blegny, Melen en 
Bolland. De kapel van Noblehaye is prachtig. Neem zelf proviand mee. Aan het eind wacht nog een 
avontuurlijk waterpaadje! 
 

Startpunt: Café Chez Dideer, tegenover de kerk,  Rue Haisse 7, Mortier. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 14,83 km  3.25 uur  110 m  315 m 

 
 
 
 
 



  blz 2 van 4 

 

 
 

322. MORTIER 14,8 km 
 

(Vanwege de vele klaphekjes en draaihekjes wordt 
dit afgekort met KH en DH). 
 

1.  Met uw rug naar het café gaat u R. Meteen 
daarna op de hoek van het café gaat u scherp R 
(blauwe rechthoek/Rue Pisseroules) de 
doodlopende weg omlaag. De weg buigt naar 
links en wordt een dalende grindweg en later een 
stenig dalend bospad. Bijna beneden aan de 3-
sprong bij veldkruis loopt u RD (groene cirkel) 
nog even verder omlaag. (U verlaat hier de blauwe 
rechthoek). Loop dan het bospad omhoog. Boven 
tegenover het eerste woonhuis (nr. 85)  gaat u via 
het KH  L het weiland in. Steek dit RD omlaag 
over. Beneden bij poel en beekje  gaat u door het 
KH en loop RD de boomgaard omhoog richting 
twee wilgenbomen. Steek bij de rechtse wilg en 
bij hoek van de afrastering het weiland schuin R 
over en ga door het DH. Steek het volgende 
weiland schuin over richting linker kant loods.  
 

(U kunt hier bij DH ook links van de afrastering lopen. 
U verlaat dan het weiland via een prikkeldraadhek 
(maak het hek weer dicht!)).  
 

Bij huisnr. 68b gaat u R de smalle asfaltweg 
omhoog langs een loods. De weg buigt rechts 
verder omhoog.   
 

2. Bijna boven aan de kruising bij meterkast gaat 
u R. (Rechts heeft u mooi uitzicht over Mortier). Let 
op! Na 100 m, bij de eerste boom links, gaat u 
schuin L (groene cirkel) het (gras)pad omhoog. 
Volg geruime tijd dit pad RD met voor u de kerk 
van Blegny.  
 

(Bij zitbank heeft u mooi uitzicht. Vanaf links. ziet u 
de hoofdmijnschacht van de voormalige 
steenkolenmijn Blegny, die sinds juli 2012 is 
opgenomen op de lijst van UNESCO werelderfgoed, 
de cement/ klinkerfabriek Lixhe aan het Albertkanaal, 
de hoge rotsen bij de sluis van Ternaaien, de St. 
Pietersberg (rechts van windturbines) en in de verte 
bij helder weer Maastricht). 
 

Bij groot stenen wegkruis gaat u R de asfaltweg 
omlaag en u loopt Blegny binnen. Tegenover 
huisnr. 67 gaat u bij verbodsbord L (Rue Entre-
Deux-Bois) over de asfaltweg met even verder 
rechts mooi uitzicht. Aan de Y-splitsing gaat u R 
de doodlopende weg omlaag.  
 

(Voor u ziet u de steenberg in Micheroux).  
 

Beneden, net voor woonhuis (nr. 33), gaat u R het 
graspad/bospad omlaag.  Aan het eind loopt u via 
het weiland RD omlaag. Steek  via houten brug 
het riviertje Bolland over en loop vervolgens RD 
het weiland omhoog langs de elektriciteitspalen. 
Boven gaat u RD de asfaltweg omhoog met de 
bijzondere straatverlichting.   

3. Aan de T-splitsing gaat u L de brede asfaltweg 
omlaag. Beneden, net voor het eerste witte 
woonhuis links, gaat u R langs een breed stalen 
hek het brede pad omlaag.  (Het bord privé geldt 
niet voor het bospad). Neem nu het eerste 
bospaadje schuin L (geschilderde oranje 
pijl/cirkel)  omhoog. (Dit is circa 20 m voordat het 
brede pad in een weiland eindigt). Boven aan het 
brede pad in het bos gaat u R (oranje pijl/cirkel)  
omlaag. Blijf nu het bospad RD (oranje pijl/cirkel) 
volgen parallel aan het rechts beneden gelegen 
weiland. Bij bijzondere boom gaat u R omlaag. (U 
verlaat hier de oranje pijl). Meteen (5 m) daarna aan 
de 3-sprong gaat u L (blauwe cirkel/Méli Noix) 
over het bospad. Een eind verder loopt u even 
langs het beekje Ruisseau de Melen en ga dan 
schuin L het bospad omhoog. Boven buigt het 
pad naar rechts (blauwe cirkel/Méli Noix/oranje 
pijl/cirkel) met rechts beneden van u een weiland.  
Negeer zijpaadje scherp rechts en volg het brede 
bospad RD. Aan de 3-sprong bij kapelletje (04-
2019 zonder beeldje) gaat u L over het graspad 
langs de bosrand en het beekje.  
 

(Rechts boven ziet u de Saint-Jobkerk (1762)  in 

Melen).   
 

4. Boven bij huisnr. 21 gaat u R over de 
asfaltweg. Let op! 20 meter voorbij huisnr 19  
gaat u  L (blauwe rechthoek) het bospaadje 
omhoog. Boven aan de asfaltweg bij oude 
waterpomp gaat u R  omlaag. (Een leuke 
pauzeplek na 6 km). Waar de asfaltweg beneden 
bij huisnr 22 naar rechts buigt, gaat u L en loop 
even verder het mooie graspad omhoog.  
 

(Als u hier RD de asfaltweg blijft volgen, dan komt u 
bij het tegenover de kerk van Melen gelegen café 
Cercle Concordia, dat alleen zondag na de H. Mis tot 
14.00 uur geopend is of de kaarters moeten langer 
blijven).  
 

Aan de asfaltweg gaat u RD verder omhoog. 
Boven gaat u R over de doorgaande weg.  
 

(Links staat hier een groot wit Christus Koningbeeld 
(1938)).  
 

Negeer meteen bij school eerste  doodlopende 
weg links. Voor huisnr 159 gaat u L (Rue Haute 
du 117-157) de smalle asfaltweg omhoog.  
 

(Een eind verder ziet u links de torentjes van een 
kasteel).  
 

Aan het eind bij het laatste huis (nr. 141) gaat u 
RD met links van u het huis.  
 

5. Meteen achter de stal gaat u L door het KH en 
ga dan meteen R. Loop nu via KH’s de weilanden 
RD omlaag met rechts van u de afrastering.  



  blz 3 van 4 

 

Steek beneden het waterstroompje (Ruisseau de 
Noblehaye) over en loop RD het weiland omhoog 
richting grote boom. Loop rechts van de 3 bomen 
en afrastering omhoog met links van u een 
woning.  
 

(Let op! Mogelijk hoort u blaffende honden. Loop dan 
naar rechts in een grote bocht om de woning heen 
naar het hoogste punt bij de heg en ga dan L 
vanwege de brutale honden die daar wonen 
(woonden?)).  
 

Voorbij loods gaat u schuin L omhoog naar het  
DH en loop dan RD de smalle asfaltweg omhoog.    
 

6. Boven aan de T-splitsing bij kapel Onze Lieve 
Vrouw van Noblehaye (1707) gaat u R.   
 

(Achter de kapel staat een zitbank, een mooie 
pauzeplek na 7,7 km. De mooie kapel is te 
bezichtigen. Hier bij zitbank heeft u prachtig uitzicht 
over het Maasdal en steenbergen van voormalige 
steenkolenmijnen).  
 

30 m voorbij links gelegen mooi gerestaureerde 
monumentale hoeve (nr. 119-177)  gaat u L via de 
opening in de heg het weiland in.  Steek het 
weiland, met links van u de hoge beukenhaag, RD 
over en ga dan door DH 93. Na DH 93 loopt u 
schuin R richting hoge boom. Loop bij deze 
boom RD met links van u de doornhaag. Waar de 
haag naar rechts buigt, gaat u L en via KH 94 
verlaat u het weiland (soms akker). Bij huisnr. 17 
gaat u L de smalle asfaltweg omlaag. Beneden 
aan de T-splitsing bij wegkruis (1904) gaat u R 
(gele rechthoek).  Waar de weg bij huisnr. 7 links 
omlaag buigt, gaat u RD (gele rechthoek) via het 
groene KH over het pad. Loop even verder via de 
KH’s  02 en 03 RD door de twee weilanden. Via 
KH 04 loopt u het bosje in en volg nu het bospad 
(gele rechthoek) dat even verder rechts omhoog 
buigt. Boven gaat u R de asfaltweg omhoog. Voor 
huisnr. 16 gaat u via trappen L (gele rechthoek) 
het graspad gelegen tussen twee doornhagen 
omhoog.   
 

7. Boven aan de 4-sprong gaat u RD (gele 
rechthoek) de doodlopende weg omlaag. Aan het 
eind loopt u RD (gele rechthoek) door de 
weilanden via KH 86 omlaag met links van u een 
haag. Steek beneden het beekje Bolland over en 
ga dan bij de laag hangende takken van wilgen 
door het KH en volg RD (gele rechthoek) het 
graspad omhoog richting zwarte stal. Ga links 
van de zwarte stal door het klaphekje en loop RD 
(groene pijl) de grindweg omhoog met rechts de 
zwarte stal.   Boven aan de T-splitsing, met rechts 
de mooie toegangspoort van hoeve, gaat u L over 
de smalle licht dalende weg.  
 

8. Na 400 m gaat u aan de omgekeerde Y-splitsing 
scherp L (groen pijl) de smalle later holle 
asfaltweg omlaag. Beneden steekt u de Bolland 
over en 10 m verder gaat u R over het bospaadje 
en volg het zigzaggende  bospaadje met enkele 
“obstakels” met rechts beneden de Bolland, de u 
niet ziet. Na 200 m verlaat u via klaphekje het 

bospaadje en ga dan R door het weiland met 
rechts de bosrand/stroomgebied Bolland. Via 
klaphekje loopt u RD door het volgende weiland. 
Bij haagbeuk gaat u via overstap (voorzichtig met 
uw handen bij de prikkeldraad!)  het volgende 
weiland in en loop dan RD door het weiland licht 
omhoog richting kerk.  Bij grote braamstruik 
loopt u het volgende weiland binnen. Aan het 
eind gaat u voorbij de nauwe doorgang met 
ketting RD de asfaltweg omlaag met rechts 
beneden kasteel Bolland, dat afhankelijk van 
jaargetijde slecht te zien is.   
 

(U kunt hier op zondag van 14 tot 17 uur de prachtige 
Sint-Apollinariskerk, die uit 1714 stamt, bezoeken. 
Binnen is het prachtig houtsnijwerk o.a. twee 
biechtstoelen gemaakt door Luikse meubelmakers te 
bewonderen. 
 

Beneden bij de ingang van de kerk heeft u links zicht 
op het kasteel.   
 

Al in de 13e eeuw is er sprake van een kasteel op 
deze plek.  De huidige hoofdburcht en de linker ronde 
hoektoren dateren uit de 16e eeuw en ondergingen 
tijdens de tweede helft van de 17de eeuw belangrijke 
aanpassingen. Het kasteel was ooit omgeven door 
een gracht.  
 

Hier in het kleine dorpje Bolland  heeft van 1624 tot 
1795 ook nog een groot klooster van de 
Minderbroeders (Couvent des Récollets) gestaan. 
Toen het klooster omstreeks 1795 werd opgeheven, 
werden de gebouwen gebruikt als  boerderij die nog 
steeds bestaat).  
 

9. Aan de doorgaande weg gaat u R omlaag  en u 
passeert meteen het poortgebouw van de 
kasteelboerderij, Ferme de Berlaymont,   
 

(Het is een groot complex (19e eeuw) met vier 
vleugels. Achter de kasteelhoeve ligt het kasteel. Het 
poortgebouw, gelegen tussen de  muren van de 
stallen, bevat boven de poort een steen met het  
wapenschild van de familie Lannoy (1660). De 
westvleugel omvat het woongedeelte. De 
noordvleugel omvat de paardenstallen en de 
wagenstalling). 
 

Meteen daarna aan de 4-sprong bij 
oorlogsmonument gaat u bij groot H. Hartbeeld R 
(Place de Wirher) de eenrichtingsweg omlaag,  
die beneden voor school (1924) naar links buigt 
met links het voormalig gemeentehuis van 
Bolland waaraan een oorlogsplaquette (1914-
1918) hangt. Aan de T-splitsing, met links een 
wegkruis en jeu de boules baan en voor u het aan 
de brug hangende  bordje Le Bolland, gaat u R 
(Thier Fouarg) omhoog.  
 

(Een prima pauzeplek na 12,5 km met zitbanken en 
heren-wc! (links naast trafohuisje).  
 

Negeer  doodlopende zijweg rechts. Aan de 3-
sprong bij wegkruis gaat u RD verder omhoog. 
Boven aan de 3-sprong bij volgend wegkruis gaat 
u L langs huisnr. 53. Bij elektriciteitstoren buigt 
de weg naar rechts. (Hier heeft u links prachtig 
uitzicht). Negeer veldweg links. Beneden aan de T-
splitsing bij wegkruis gaat u L.  



  blz 4 van 4 

 

(Even verder ziet u bij helder weer rechts in de verte 
Maastricht).   
 

Neem nu de eerste doodlopende weg R (Nèche) 
omlaag.   
 

10. Beneden voor het hek van Le Domaine des 
Prés Fleuris (o.a. trouwlocatie met feestzaal) gaat u 
L over het smalle pad gelegen tussen haag en 
afrastering.  Loop via KH 9 het weiland omlaag. 
Ga beneden door KH 12 en ga meteen L met links 
van u populieren (Loop hier dus niet omhoog). 
Loop RD richting enkele bomen en ga daar L door  
KH 11. Blijf rechts van het beekje en de 
populieren lopen (Rechts ziet u een huis). Ga door 
KH 10 volg het graspad. Aan de smalle asfaltweg 
gaat u L omlaag en steek via stapstenen het 
beekje La Richelette over. Volg het pad langs de 
beek. Waar het beekje naar rechts buigt, gaat u 
ook R en loop voorbij het blauwe hek. Loop 
verder links langs de beek over het stenige pad.  
 

(Na veel regenval en hoog water is dit misschien niet 
mogelijk. Lukt dit niet, volg dan de omleiding 
beschreven in de laatste alinea).  

 

Volg daarna het smalle pad omhoog. U passeert 
een zwart hek.  Boven aan de 3-sprong bij zitbank 
gaat u R over de asfaltweg langs de 
afvalcontainers en kerkhof omhoog. Boven aan 
de 4-sprong gaat u L terug naar het dorpscafé 
waar u nog iets kunt drinken. Het dorpscafé is 
alleen in het weekend geopend. U kunt er ook een 
belegd pistolet (broodje) eten Soms is er ook 
gebak (niet te veel van voorstellen). In het café 
staat een grote CD jukebox en zelfs een 
verkeerslicht hangt in het café, de thuishaven van 
de plaatselijke voetbalclub.   
 

Beschrijving omleiding pad bij beekje: de 
wandeling wordt nu circa 700 m langer. Waar het 
beekje naar rechts buigt, loopt u terug langs het 
beekje waar u vandaan komt. Aan de smalle 
asfaltweg loopt u RD (Rue Rouhoye) omhoog en 
volg deze weg circa 500 m. Aan de T-splitsing 
gaat u L (Rue du Tiège). Vlak daarna aan de 3-
sprong gaat u weer L (Rue Haisse). Negeer 
zijwegen en u komt weer bij het café.  

 
Samenstelling route: Jan Nobbe. 
 
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.   


