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Tijdens deze pittige panoramische wandeling met hellingen wandelt u letterlijk naar een hoogtepunt 
namelijk het Croix du Bois Del Fièsse, een 15 m hoog kruis op een heuvel. Het kruis is  al van ver te zien.  
Hier heeft u rondom schitterend uitzicht over het Land van Herve. Tijdens de hele wandelroute kunt 
genieten van prachtige uitzichten. De route gaat o.a. door weilanden en klaphekjes. U passeert de plaatsjes 
Mauhin en Saint-Jean-Sart.   
 

Startadres: Abdij Val-Dieu,  Val-Dieu 227,  Val-Dieu.   
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 12,76 km  3.10  uur  116 m  286 m 
 

 
 

332. VAL-DIEU 12,8 km 
 

1. Met uw rug naar de abdij gaat u L en steekt u 
via de brug de 32 km lange Berwinne, een zijbeek 
van de Maas,  over.  
 

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

Aan de kruising loopt RD omhoog richting 
Charneux.  
 

(U kunt hier meteen rechts een bezoekje brengen 
aan de Chapelle les Ursulines).  
 

Na 30 m gaat u R (rood-wit/blauwe rechthoek) via 
het klaphek (vanaf nu KH genoemd) het weiland 
in. Volg nu tot nader order de wandelmarkeringen 
van de blauwe rechthoek en rood-wit. Loop 
schuin links het pad door de weilanden omhoog. 
Negeer KH bij bosrand. Boven aan het KH (begin 
derde weiland) gaat u R met rechts van u de 
bosrand.  Aan de afrastering gaat u L. Na 50 m 
gaat u R door het KH en loop het weiland omlaag 
en dan omhoog richting volgend KH, dat boven in 
de hoek van de afrastering staat. Loop nu RD 
verder omhoog met rechts van u de afrastering. 
Let op! Na 100 m, even voorbij het begin van het 
rechts beneden gelegen bos, gaat u bij 
wandelmarkering L door het weiland omhoog. 
Loop dan door de opening in de haag (soms moet 
u hier onder een hooggespannen draad door 
kruipen) en loop RD rechts van u afrastering.  
 

2. Aan de smalle asfaltweg gaat u L.  
 

(Schuin links voor u ziet u de hooggelegen H. Maagd 
Mariakerk (1926-1928) in Julemont).  
 

Aan de kruising bij wegkruis gaat u RD richting 
Mauhin. Volg geruime tijd de asfaltweg omhoog.  
 

(Bij de huisnrs. 4 en 11 passeert u een wegkruis).  
 

Negeer bijna boven bij huisnr. 12 en bij 
verbodsbord  de doodlopende weg rechts.   (U 
verlaat hier de blauwe route). Vlak daarna gaat u bij 
Mariakapel L (Chemin du Dessus 2-6) de 
doodlopende smalle weg omhoog. (U verlaat hier 
de rood-wit wandelmarkering). Boven bij huisnr. 6 
wordt de asfaltweg een pad dat u RD volgt met 
links van u de bosrand.   

(Een eind verder heeft u bij helder weer rechts bij 
akker mooi uitzicht o.a. op de Sint Pietersberg en de 
hoge schoorsteen van de ENCI met rechts daarvan 
Maastricht).  
 

Bij twee woningen wordt het pad een dalende 
grindweg. Na 50 m gaat u bij bord “Excepte 
Riverains” L over de veldweg/graspad met rechts 
van u een groot weiland en de hooggelegen kerk 
van Julemont.  Negeer voorbij groot weiland 
bospaadje schuin rechts en loop RD (blauwe 
rechthoek) met rechts van u een naaldbos. Bij 
ingang van weilanden volgt u verder RD het 
dalende pad. Als het paadje zich splitst, neemt u 
het rechts hoger gelegen pad. Het pad komt weer 
beneden in het holle pad uit dat meestal erg 
modderig is. Volg nu verder RD dit pad.  
 

(Het beste kunt links of rechts van dit modderige pad 
via de uitwijk paadjes verder lopen. Het laatste stuk 
kunt u het beste door het bosje links van het pad 
lopen).  
 

Via bruggetje steekt u het riviertje Rau D’Asse 
over en volg het pad RD omhoog. Bij 
rechtsgelegen zonnepanelen “tuintje” wordt het 
pad een stijgende grindweg.  
 

3. Steek boven de doorgaande weg over en loop 
RD (blauwe rechthoek/Coronmeuse) de asfaltweg 
omlaag. Boven aan de T-splitsing gaat u R. Na 10 
m gaat u L (blauwe/groene rechthoek) het pad in. 
Steek via bruggetje de Rau D’Asse over en volg 
het pad omhoog. (Hier stroomt een zijbeekje in de 
Rau D’Asse). U passeert een woonhuis met 
muurkruis en volg verder het pad omhoog. 
Negeer boven pad scherp rechts. Vlak daarna aan 
de 3-sprong gaat u RD de asfaltweg omhoog, die 
u geruime tijd RD volgt. Bij huisnr 284b en 
muurkruis gaat u L  de veldweg/graspad met 
prachtig uitzicht omlaag.  
 

(Rechts ziet u de Sint Sebastiaankerk (17e eeuw) in 
Charneux en schuin rechts voor u op de heuvel het 
hooggelegen Croix de Charneux, waar u naar toe 
loopt).  
 

Na 200 m wordt het graspad een dalend hol pad 
door bosstrook.  
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Aan de 3-sprong gaat u RD de smalle asfaltweg 
omlaag en u passeert meteen links de inrit naar 
gîtes Grosneux. Negeer zijwegen. Aan de T-
splitsing gaat u L de asfaltweg omhoog.  Aan de 
3-sprong bij huisnr. 13 gaat u RD verder omhoog.  
Na ruim 50 m gaat u aan de volgende 3-sprong R.  
 

4. Meteen daarna gaat u L (groene en rode 
rechthoek) de smalle asfaltweg omhoog.  Na 150 
m gaat u voorbij boerderij RD het smalle pad door 
de bosstrook omhoog. Voorbij KH loopt u RD 
door de rand van het weiland omhoog. Na 250 m 
verlaat u via KH bij ijzeren hek het weiland en 
gaat u RD (rode en groene rechthoek) het smalle 
pad, dat meteen naar links buigt, omhoog. Boven 
bij woning met mooie boomhut loopt u RD de 
steile smalle asfaltweg omhoog met links weer 
prachtig uitzicht.  Na bijna 400 m gaat u aan de T-
splitsing bij wegkruis R omhoog. 50 m verder 
gaat u bij zitbank  R en via klaphekje loopt u door 
het weiland langs de  observatiepost van fort 
Battice omhoog naar het 15 m hoge betonnen 
Croix de Charneux ook wel Croix du Bois del 
Fièsse genoemd waar u op een hoogte van 269 
N.A.P. rondom overweldigend uitzicht heeft.  
 

(Oorspronkelijke werd het kruis “Bois de la fête" 
genoemd. Wellicht is de naam afgeleid van het feit 
dat op deze plek in de 13e eeuw toernooien werden 
georganiseerd tussen de ridders van Bolland, 
Xhéneumont, Charneux, Luik en Franchimont en 
zelfs uit Luxemburg. Het kruis is in 1913 geplaatst bij 
gelegenheid van een grote opdracht (welke?) op 
initiatief van de abt van de abdij van Val-Dieu 
(Godsdal) en de pastoor van Charneux. Het kruis, dat 
’s avonds verlicht is, domineert de hele regio en biedt 
een uitzonderlijk panorama over het Land van Herve. 
 

Hier heeft u schitterend uitzicht op o.a. de toren van 
de abdij van Val-Dieu (spits groene kerktoren), de 
hoog gelegen kerk in St Jean-Sartre, het dorp 
Charneux (links). Rechts ziet u in de verte ook de St. 
Pietersberg in Maastricht (links van de hoge witte 
schoorsteen).  
 

Vlakbij dit kruis staat ook de beroemde 
observatiepost MN29, die deel uitmaakte van de 
observatiegordel van het Fort Batiice, die de Duitse 
aanvallen van 10 en 17 mei 1940 doorstond. De 
observatiepost werd bemand door vijf dappere 
soldaten: drie werden gedood en de twee andere, die 
tijdens de gevechten gewond raakten, werden 
gevangen genomen.  Bij de observatiepost, via 
draaihekje te bereiken, is een monument geplaatst 
ter ere van de gevallen soldaten (zie foto’s). Fort 
Battice maakte deel uit van de fortengordel rond 
Luik). 
 

5. Loop terug omlaag naar de asfaltweg en ga bij 
zitbank, een mooie pauzeplek na 7,6 km,  L de 
asfaltweg omlaag. Meteen daarna aan de 3-
sprong bij wegkruis gaat u nu RD omlaag. Negeer 
bij waterpomphuisje zijweg links.  
 

(Voor u ziet de Sint Hubertuskerk (1907-1909) in 
Aubel).  
 

Aan de 3-sprong gaat u RD (rode 
rechthoek/Houyeux).  
 

(Links ziet u de Saint Jean-Baptistekerk in Saint – 
Jean – Sart waar u straks langs komt).  
 

Aan de 4-sprong met links een graspad gaat u RD 
(Houyeux). Volg geruime tijd de dalende weg.  
 

(Meteen voorbij huisnr. 636 passeert u rechts een 
stenen wegkruis (1738) met de tekst “Voiageur en la 
Croix Honnore L’ Image de ton Sauveur").   
 

Bij huisnr 640 (Gite du Houyeux) gaat u L (rood-
wit) het holle pad omlaag. Steek beneden schuin 
links de doorgaande weg over en loop bij 
verbodsbord RD (rood-wit) het pad omlaag. Steek 
via de brug de Berwinne over. Aan de 3-sprong 
bij zitbank gaat u RD (rode rechthoek)  (Als het 
pad te  modderig is, loop dan links circa 50 m door 
het weiland). Omhoog lopend passeert u rechts 
twee bunkers. Boven bij boerderij wordt de 
veldweg een asfaltweg. Aan de 3-sprong gaat u L 
(rode rechthoek) de veldweg omlaag. Aan de 
doorgaande weg gaat u L (blauwe rechthoek) 
omlaag richting Val-Dieu. 
 

6. Net voor brievenbus. 271b gaat u schuin R 
(rode rechthoek) de veldweg omhoog. Na 25 m 
gaat u R (rode rechthoek) door het KH/poortje. 
Volg nu het pad via KH/poortjes door de 
weilanden omhoog met een eind verder links van 
u een haag. Bij KH/poortje, waar u links een 
woning ziet, steekt u schuin rechts het grote 
weiland over richting volgend KH/poortje. (Even 
verder ziet u voor u de kerk in Saint-Jean Sart).  
 

7. Steek de asfaltweg over en loop via het 
KH/poortje (rode rechthoek)) het weiland in. Loop 
RD (iets naar links) en ga door het volgende witte 
KH/poortje. Ga nu beneden aan de bosrand door 
het volgende KH/poortje  en volg het pad door het 
donkere dennenbos omlaag. Steek beneden de 
doorgaande over en loop via de parkeerplaats en 
het pad gelegen tussen beukhagen en het 
bruggetje over het beekje La Bel naar het witte 
gebouw van auberge Aux Bergers de la Bel.  
 

8. Ga links van de auberge het asfaltpad omhoog. 
Bij herinneringskruis (1858) buigt het pad links 
omhoog. Boven aan de 3-sprong bij zitbank gaat 
u RD (blauw-wit) en loop even verder de 
asfaltweg omhoog. Aan de grote 4-sprong bij 
parkeerplaats in Saint-Jean-Sart gaat u L (Rue de 
la Fontaine) de doodlopende weg omlaag met 
even verder rechts mooi uitzicht op de 
hooggelegen Saint Jean-Baptiste kerk (1884)). Bij 
waterbron (geen drinkwater) met de tekst “j’ai vu 
naître Saint Jean Sart 1216” buigt de weg naar 
links en heet nu Rue de Lammerschot. 
 

(De tekst wijst er op dat de ontstaansgeschiedenis 
van het dorp teruggaat tot de 13e eeuw. Bewoners uit 
de buurt kwamen hier tot circa 2015 flessen vullen 
met dit bronwater).  
 

Volg nu deze smalle asfaltweg geruime tijd RD. 
Negeer draaihekje rechts.  
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Beneden aan de 3-sprong bij waterpoel gaat u L 
(blauw kruisje/ruit) omhoog. Voorbij woonhuis 
(no. 20) loopt u via KH bij ijzeren hek het weiland 
in. 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 links achter de abdij weer het hooggelegen Croix 
de Charneux).  
 

Via het KH verlaat u het weiland en loopt u het 
bos in. Het bospad buigt even verder links (blauw 
kruisje/ruit) omlaag. Beneden steekt u weer het 
beekje La Bel over. (Even verder passeert u links 

een grote, mooie vijver). Aan de doorgaande weg 
gaat u R omlaag en u komt weer bij de abdij waar 
u o.a. de abdijkerk (1216) met de mooie 
biechtstoelen kunt bezoeken. U kunt er ook een 
kaarsje opsteken bij de altaren van St. Bernard en 
Maria. Bij de abdij is ook een winkeltje waar u 
religieuze artikelen maar ook streekproducten en 
het heerlijke Val-Dieu abdij bier in grote flessen 
kunt krijgen. U kunt natuurlijk ook pauzeren bij 
het rechts gelegen  restaurant Le Moulin du Val-
Dieu  met mooi terras. 

 

 

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.   


