
 

 

340. BATTICE 13,2 km 
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Tijdens deze panoramawandeling met klimmen en dalen wandelt u over leuke goed begaanbare  
asfaltweggetjes met prachtige uitzichten op het Land van Herve.  Toch moet u ook enkele malen door de 
weilanden en klaphekjes.  Ook passeert u het Croix du Bois Del Fièsse, een groot kruis op een heuvel, dat 
al van ver te zien is.  Hier heeft u een schitterend 360 graden uitzicht op het Land van Herve.  Neem zelf 
proviand mee, halverwege staat een zitbank. Op zondagmorgen is er een leuke rommelmarkt tegenover het 
café in de hallen. 
 

Startpunt: Café Aux Forges les Eaux,  Rue Forges les Eaux  33,  Battice (B). 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 13,20 km  3 uur  140 m  259 m 
 

 
 

340. BATTICE 13,2 km 
 

1. Met uw rug naar het café gaat u L. Vlak daarna 
aan de 3-sprong RD. Meteen daarna aan de  
kruising met fiets- wandel- en ruiterpaden (Ravel 
5/Ligne 38) loopt u verder RD. Let op! Meteen 
voorbij de parkeerplaats gaat u L over de 
grindweg. Vlak daarna aan de Y-splitsing gaat u R 
en even verder loopt u een weiland in.  
 

(Niet het rechtse weiland. U heeft hier prachtig 
uitzicht. Kijk tijdens deze wandeling regelmatig om u 
heen en geniet van de vele prachtige vergezichten)).  
 

Loop in dit weiland RD met rechts de afrastering 
omlaag. Ga aan het eind door het klaphek en volg 
het graspad gelegen tussen twee afrasteringen 
omlaag. Bij woning en bij groot zonnepaneel gaat 
u RD de smalle asfaltweg omlaag. Beneden aan 
de 3-sprong bij vijver gaat u L omhoog. Boven 
aan de 3-sprong, met 2 bomen in het midden, 
gaat u R.  Aan de 3-sprong bij wegkruis gaat u R 
omlaag.   
 

2. De asfaltweg wordt een grindweg, die u RD 
verder omlaag volgt. Aan de 3-sprong bij de   
Monty Al Mîzwete (1719) kapel gaat u L de licht 
stijgende asfaltweg omhoog. Negeer inrit links 
richting huis. Boven aan de doorgaande weg in 
de gemeente Charneux gaat u R omhoog.  Aan de 
4-sprong in de buurtschap Fastré gaat u RD en u 
loopt de gemeente Thimister binnen. Volg 
geruime tijd deze weg omlaag. (Loop links van de 
weg). Aan de 4-sprong bij wegkruis gaat u L. Aan 
de 3-sprong, met rechts een doodlopende weg, 
gaat u RD. Vlak daarna aan de 5-sprong bij groot 
wegkruis (1925) gaat u RD. Aan de 3-sprong, met 
rechts het bord einde bebouwde kom Charneux, 
gaat u verder RD en een eind verder verlaat u het 
buurtschap Renouprez (Charneux).    
 

3. Aan de ruime 3-sprong voor elektriciteitspaal 
gaat u L verder omlaag. Beneden voorbij  witte 
bungalow (no. 855) gaat u RD de in zeer slechte 
toestand verkerende asfaltweg omhoog. Boven 
aan de T-splitsing gaat u L. Aan de 3-sprong, met 
afgezaagde boom in het midden, gaat u RD (La 
Cour) omhoog. Negeer omhoog lopend zijweg 
rechts  

4. Vlak daarna gaat u bij wegkruis R (Bois del 
Fiesse) over de doodlopende weg.  
 

(Als u naar het grote 15 m hoge betonnen kruis 
boven op de heuvel wilt lopen,  loop dan hier RD. 50 
m verder gaat u bij zitbank, een mooi pauzeplek,  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). 
 

Volg nu verder de doodlopende weg met prachtig 
uitzicht.  
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(Voor u ziet u de mergelgroeve nabij de 
cementfabriek in Lixhe. Even verder ziet u voor de 
hooggelegen kerk in Julémont).  
 

Beneden wordt de asfaltweg bij woning met 
mooie boomhut een dalend graspad. Via 
draaihekje (stegelke) loopt u een weiland in. Volg 
nu het pad met links afrastering via stegelke RD 
door het weiland omlaag. Via draaihekje verlaat u 
weer het weiland en loopt u RD het pad gelegen 
in bosstrook omlaag.  Bij boerderij wordt het pad 
een smalle dalende asfaltweg. Beneden aan de 3-
sprong gaat u L richting restaurant Le Wadeleux. 
Bij hostellerie Le Wadeleux gaat u RD het holle 
pad omhoog. 
 

(Helaas kunt u niets bij dit 2 sterren restaurant 
nuttigen (alleen bij reservering). Een eind verder 
passeert u een zitbank, een prima pauzeplek na 6,5 
km). 
 

5. Volg na de zitbank verder het pad. Aan de 
asfaltweg gaat u RD omlaag. Voorbij huisnr. 380 
loopt u de stenen trap omlaag en gaat u R over de 
asfaltweg.  Negeer meteen inrit links. Neem nu 
voorbij wegkruis de eerste weg L omlaag. Steek 
vervolgens de beek Monty over en volg de weg 
omhoog.  
 

(Kijk omhoog lopend nog even achterom en u ziet 
weer het grote witte kruis op de heuvel).  
 

Boven aan de T-splitsing gaat u R. Aan de 
volgende T-splitsing bij wegkruis en zitbanken 
gaat u L. Aan de 3-sprong gaat u R en volg 
geruime tijd deze weg omhoog. 
 

(Aan het eind (no. 254) van dit buurtschap 
Sauvenière passeert u rechts een groot wegkruis 
(1730)).  
 

Volg nu deze licht stijgende weg nog 1 km RD 
met rondom weer mooi uitzicht.  
 

(Voor u ziet de glasfiberfabriek in Battice).    
 

6. Let op! Waar aan de linkerkant een tiental hoge 
bomen op een rij staan, (dit is 50 m voor boerderij 
met groot muurkruis), gaat u L via draaihekje het 
weiland in. Steek schuin links dit weiland over 
met uitzicht over Charneux. Via het volgende 
stegelke loopt u het volgend weiland in. Loop in 
dit weiland RD omlaag langs de haag. Via 
bijzonder klaphek loopt u het volgende weiland 
RD omlaag. Aan de asfaltweg bij wegkruis gaat u 
R. Aan de 3-sprong bij holle boom met 
boomkruisje gaat u L (geel).  
 

(Links in de verte ziet u weer het kruis).  
 

Volg geruime tijd deze weg RD met links mooi 
uitzicht.   
 

7. Aan de doorgaande weg gaat u R omhoog. Aan 
de Mariakapel gaat u L (geel/Aux Hayes) over de 
smalle asfaltweg. Negeer zijwegen links omlaag. 
Steek aan het eind van deze smalle weg bij groot 
wegkruis de asfaltweg over en ga bij infobord en 
steenkolenwagentje L over het asfaltpad, dat 
meteen daarna een breed grindpad wordt. (U komt 
dus niet aan de voorrangsweg). Volg deze grindweg 
RD.  
 

(U loopt nu over het traject van de voormalige 43,4 
km lange spoorlijn 38 (Ligne 38), die van Chènée 
(Luik) via Battice, Aubel, Hombourg naar Plombières 
liep. De spoorlijn werd in 5 verschillende fasen 
gerealiseerd over een periode van 23 jaar. Het eerste 
gedeelte Chênée-Micheroux: was operationeel in 
1872. Het laatste gedeelte  Aubel-Plombières in 
1895. Het traject is nu een 37 km fietspad (Ravel 5) 
van Chênée tot Hombourg). 
 

Aan de 4-sprong gaat u R en u komt weer bij het 
café waar u nog iets kunt drinken.    

 
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, 
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