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blz 2 van 4
Tijdens deze wandeling met hellingen wandelt u midden door het land van Herve naar Clermont. De route
gaat over wegen, paden en door weilanden met de bekende draaihekjes. U passeert tweemaal de het
riviertje Berwinne en u loopt circa 1 km over de voormalige spoorbaan “Ligne 38”. Ook zijn er mooie
uitzichten. In Clermont, één van de mooiste dorpen van Wallonië, is een café met terras. Officieel dinsdag
gesloten, maar soms ook op andere dagen. Neem dus ook zelf proviand mee. (Soms moet u in de weilanden
over of onder een draad door, een wandelstok is hier handig om de draad omlaag te duwen).
GPS-afstand 13400 m, looptijd 3 uur en hoogteverschi: 99 m.
Startpunt: Parkeerplaats Restaurant Le Grill de la Clouse, Roebroek 22, Aubel.

350 AUBEL 13,4 km
1. Met uw rug naar de ingang van het restaurant
gaat u RD over de brede asfaltweg/parkeerplaats.
Meteen daarna gaat u aan de 3-sprong L omlaag.
Negeer grindweg links en loop RD de smalle holle
asfaltweg omhoog. Boven aan de T-splitsing bij
zitbank en boomkruis gaat u R omhoog. Meteen
daarna gaat u bij verkeersspiegels L (Oude
Moeder) de doodlopende weg omhoog. Voorbij
huisnr. 159b (einde asfaltweg) gaat u L het smalle
pad in met rechts van een haag. Via draaihekje
(DH) loopt u een weiland in. Na 10 m, op de hoek
van de afrastering, gaat u R met rechts van u
afrastering en een achtertuin. Blijf langs de
afrastering lopen en via het volgende DH loopt u
het volgend weiland in. Steek dit RD over richting
groep van 7 bomen. Loop links langs deze bomen
verder omhoog richting ijzeren hek. (Is het links te
drassig, loop dan rechts langs deze bomen).Via DH
komt aan een asfaltweg.
2. Ga hier meteen L de doodlopende weg omlaag.
Bij groot muurkruis wordt de asfaltweg een
dalende veldweg/pad. In de afdaling passeert u
rechts een grillplek en loop verder het holle
bospad omlaag. Let op! Beneden aan de 3-sprong
bij zitbank gaat u R omhoog. (U steekt dus niet
hier het bruggetje over). Meteen daarna gaat u L via
nauwe doorgang het weiland in. Via bruggetje en
bijzonder draaihekje steekt u de Berwinne, een
zijbeek van de Maas, over en steek dan RD het
smalle weiland over. Na de witte doorgang gaat u
R het pad omhoog. Boven gaat u RD over de
licht stijgende smalle asfaltweg, die u bijna 1 km
RD volgt.
(Bijna boven bij brede inrit links ziet u rechts in de
verte het grote witte kruis “Croix de Charneux” op de
heuvel waar u schitterend uitzicht heeft (wandeling
332 Val-Dieu). Achterom kijkend
ziet
de St.
Hubertuskerk (1907-1909) in Aubel).
3. Boven aan de T-splitsing bij zitbank en
wegkruis in Froidthier gaat u R over de
betonplatenweg. Beneden aan de kruising gaat u
RD omlaag.

(Links ziet u de Saint-Gilleskerk(1846-1848) en een
oorlogsmonument.)
Let op! 15 m voorbij het plaatnaambord “Einde
Froidthier” gaat u tegenover brandweerpomp R
het pad omhoog. (Neem het linkse pad). Boven bij
groot infobord gaat u L over de grindweg.
(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 (18721895). Het traject is nu een 37 km fietspad (Ravel 5)
van Chênée tot Hombourg).
U passeert meteen een zitbank. Volg dit brede
pad licht stijgende pad circa 1,2 km RD. U
passeert kilometerpaal 29.
(Een eind verder staat weer een zitbank met zicht op
de St. Pieterskerk (1842-1843) in Minerie).
4. Aan de kruising met asfaltweg gaat u R.
(Links staat hier een Mariakapel (1987) en 2
zitbanken).
Loop nu RD (rode rechthoek) het bospad
omhoog. Let op! Na 50 m, waar het bospad begint
te dalen, gaat u L (rode rechthoek/Thier des Oies)
het paadje in met links van u een weiland. Het
pad loopt nog enige tijd parallel aan het bospad
waarover u hebt gelopen. Aan het einde van het
linksgelegen weiland en tegenover wegwijzer
gaat u L (rode driehoek/Thier des Oies) het
bospad omlaag met links van u het weiland.
Beneden aan de bosrand gaat u R. Blijf het pad
beneden door het bos RD (rode rechthoek)
volgen met een eindje verder links beneden van u
een waterstroompje. Beneden in de bosrand gaat
u L via DH (tournquet) het weiland in. Steek het
waterstroompje over en loop links naar het
volgende DH. Blijf nu beneden RD het weiland
lopen met rechts van u het beekje La Bèfve, dat
een eind verder naar rechts buigt. Via DH verlaat
u het weiland .

5. Aan de brug bij zitbank en stenen veldkruis
(1705) gaat u L (rode rechthoek/Thier des Oies)
over het bospad.
(Dit is een leuke pauzeplekje na 5,6 km. Een eindje
verder aan dit pad staat ook nog een picknickbank).
Negeer zijpaden en blijf het Parcours de Santé
(trimroute) RD (rode rechthoek/Thier des Oies)
volgen met rechts van u het meanderende beekje
La Bèfve, een zijbeekje van de Berwinne. Steek
via zebrapad de doorgaande over en ga L. Meteen
daarna aan de 4-sprong gaat u R (rode vierkant).
Bij wegwijzer en bij huisnr. 4 loopt u RD het
graspad omhoog langs de houten schuur richting
Clermont. Via DH en poortje loopt u een weiland
en loop RD met links van u de haag.
6. Op de hoek van de haag bij volgende witte paal
loopt u RD richting alleenstaande boom in haag
en
volgende witte paal. (U loopt nu richting
kerktoren). Loop bij dit poortje RD het weiland
omhoog met links van u afrastering en een akker.
Boven verlaat u via het volgende wit poortje het
weiland. Loop nu precies RD langs de
alleenstaande boom (15 m) en steek de akker, die
omgeploegd kan zijn, verder RD over richting
volgend wit poortje. (Is de akker omgeploegd of
ingezaaid, dan kunt u gewoon RD (50 m) de akker
oversteken. Dit is een officieel wandelpad (rode
rechthoek)). Steek de voormalige spoorbrug
(Ligne 39) over en volg dan het pad, gelegen
tussen haag en afrastering, RD (rode rechthoek).
Boven bij het gerestaureerde Château de
l”Aguesse loopt u RD (rode rechthoek) de smalle
asfaltweg omhoog richting kerk. Boven komt u
aan het pittoreske dorpsplein in Clermont sur
Berwinne.
(Hier staat rechts een zitbank en links is dorpscafé
Au Renouvou met terras (dinsdag gesloten/soms
ook andere dagen)). Aan dit plein staat het oude
stadhuis (1888) en de kerk St. Jacques le Majeur
(1628-1632). De mooie Sint-Jacobus de Grote kerk
(zie infobordje bij ingang kerkhof) met een inpandige
Mariagrot is via het oude kerkhof te bezoeken. Op
het kerkhof staan vele oude grafstenen en o.a.
grafkapel van de fam. Tomson –Brandebourg en een
groot Missiekruis uit 1843. U kunt ook via het kerkhof
een rondje om de kerk lopen. Aan de achterkant van
de kerk heeft u mooi uitzicht). Een rondje lopen over
het plein met zijn waterpompen en een
Mariakapelletje tegen de kerkmuur is beslist de
moeite waard).
7. Loop langs het café en ga aan de T-splitsing bij
doorgang onder het stadhuis en bij urinoir gaat u
L over de kasseienweg.
(Als alternatief kunt u i. p v. door de weilanden een
stuk over de verharde weg lopen. Ga dan hier aan de
T-splitsing R onder het stadhuis door met even
verder rechts van u een waterpomp. Aan de 5sprong, einde plein (Place de la Halle) gaat u L
(Thier) omlaag. Volg nu 1,7 km deze weg, die alleen
bestemd is voor lokaal verkeer. (Na de woningen
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heeft u links mooi uitzicht). Na 850 m passeert u een
kerkhof. Een eindje verder passeert u in Les Béolles
een tank en het museum “remember 1939 -1945”. Ga
dan verder bij **** in punt 9).
Meteen daarna voorbij huisnr. 16 en bij
Mariabeeldje boven aan muur gaat u R de
kasseienweg omlaag, die meteen naar links buigt,
en een smal kasseienpad wordt. Het kasseienpad
wordt een (gras)pad. (Soms is het pad over een
afstand van circa 30 m overwoekerd). Vlak daarna
aan het einde van de muur bij trap en
hoogstaande deur buigt het pad naar rechts en u
passeert meteen twee hekjes. Meteen daarna bij
draaihekje buigt het pad naar links en wordt het
een pad gelegen tussen twee afrasteringen. Aan
de brede grindweg gaat u R omlaag. Beneden
buigt de weg naar rechts. Na 30 m gaat u L via het
DH en poortje het weiland in. Loop nu RD naar de
alleenstaande boom met rechts van deze boom
vijf wilgen op een rij. Ga bij deze boom L richting
alleenstaande knotwilg en dennenbosje. Bij de
knotwilg gaat u L richting wit poortje en DH. Loop
bij dit poortje/draaihekje nog even RD en ga dan
voorbij de boerderij R met rechts van u de
boerderij met zonnepanelen op dak.
8. Aan het eind van de afrastering loopt u RD.
Loop nu door 4 witte poortjes, dus: Loop nu bij
het volgende DH/poortje RD met rechts van u
afrastering. Ga door het volgende DH en loop RD
met nu links van u afrastering. Loop nu RD
omhoog richting hooggelegen DH/poortje met
rechts van dit poortje hooggelegen woningen. Ga
door dit DH en loop RD het weiland omhoog
richting witte ijzeren paal.
9. Via mooi DH komt u aan de asfaltweg, die u L
omlaag loopt. **** Aan de T-splitsing bij wegkruis
en
gerenoveerde
Mariakapel
(1662)
en
Lourdesgrot gaat u R omlaag.
(Beneden passeert u rechts
Chateau Crawhez
(1551) en even verder links een wegkruis ( 1873)).
In Crawhez gaat u aan de 3-sprong voorbij rechts
van
de
weg
staand
wegkruis
en
bij
verkeersspiegel en huisnr. 32 L omlaag.
(Meteen daarna passeert u links bij waterpomp aan
muur een Mariabeeld (L) en een beeld van het kindje
Jezus van Praag (R) met een wereldbol in de hand,
die beiden apart in een “hok” staan).
Aan de 4-sprong voorbij hotel restaurant Le
Charmes Chambertin en bij kapel gaat u R
omhoog.
(Bij de kapel staan zitbanken. In de leuke, knusse
kapel ziet u v.l.n.r. bij het “hoofdaltaar” het kindje
Jezus van Praag, nu gekleed als Christus triomfator,
H. Maria, H. Hartbeeld en St Theresia).
Waar de doodlopende asfaltweg naar rechts
buigt, gaat u RD over de veldweg met rechts van
u een haag en de achterkant van huizen.

Volg deze dalende veldweg/pad, die later een
asfaltweg wordt, geruime tijd RD.
(Een eindje verder ziet u voor u weer de kerk van
Aubel en rechts boven de watertoren in Henri-Chapelle).
Aan de T-splitsing bij kapel St. Rock (1880) gaat u
L. Meteen daarna gaat u R (Longue Haie) richting
Aubel. Waar de doorgaande weg bij huisnr. 3 naar
links buigt, gaat u R (Raer) de doodlopende weg
in. (Even verder passeert u een vervallen stenen
wegkruis). Negeer inrit links (Neuve Cour). Aan de
3-sprong gaat u RD (Moulin Dodard) verder
omlaag.
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10. Beneden steekt u de Berwinne over. Vlak
daarna aan de 3-sprong gaat u L (Raer 102 – 104).
Bij mooi huis wordt de asfaltweg een veldweg.
(Rechts boven ziet u de vlag van de Amerikaanse
begraafplaats in Henri-Chapelle. Een eindje verder
kan deze veldweg over een afstand van circa 50 m
soms erg modderig zijn. Loop dan even door het
rechts gelegen weiland).
Bij het volgende mooie huis wordt de veldweg
een dalende en later stijgende asfaltweg met links
beneden van u de meanderende Berwinne. Waar
de stijgende weg voorbij huisnr. 32 haaks rechts
omhoog buigt, gaat u bij ijzeren schuifhek L (rode
rechthoek) het gras/grindpad omlaag. U komt
weer bij de parkeerplaats.
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