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Luister naar uw hart en bezoek Herve op een uur! Tijdens deze stadwandeling, die u op de routekaart kunt
volgen, maakt u kennis met het mooie stadje Herve. Ontdek tussen heden en verleden een centrum dat u
geschiedenis vertelt. Maak kennis met een opmerkelijk erfgoed, folkloristische tradities, anekdotes en de
oude beroepen van de streek. Alle uitleg vindt u terug op de borden tijdens de route (groene sterren).
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Startpunt: Huis voor Toerisme Pays de Herve, Place de la Gare 1-3 Herve (B) Tél 0032-87693170
GPS afstand
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360. HERVE stadswandeling 2,5 km
1. Met uw rug naar het Maison du Tourisme steekt
u de doorgaande weg schuin links over en loopt
u
RD (Rue Gustave Taillard). Neem nu bij
verbodsbord en plein/parkeerplaats de eerste
weg L (Place Albert 1er) omhoog. Volg de weg,
die boven naar rechts buigt.
2. Hier staat aan de rand van het plein een
infobord met onderaan de tekst in het
Nederlands.
Van 1857 tot 1899 was deze plek de begraafplaats
van Herve. Na de Eerste Wereldoorlog stonden hier
40 barakken om de slachtoffers van deze oorlog op
te vangen. De laatste twee barakken verdwenen in
1936. Tijdens de Eerste Wereldoorlog gingen in de
stad meer dan 276 huizen en zes fabrieken in
vlammen op. Van 1932 tot 1937 was het plein een
overdekte boter- en veemarkt. In de Tweede
Wereldoorlog deed het plein dienst als groentetuin.
Aan de 3-sprong gaat u RD en u verlaat het plein.
Steek de weg over (Avenue Dewandre) en loop
RD (Ruelle du Patronnage/Porte de la
République) de steeg in, gelegen rechts van het
gerestaureerd gebouw. Aan de T-splitsing gaat u
R (Rue Haute) omlaag.
(Als u hier L omhoog loopt, dan komt u (huisnrs. 5658) bij het voormalig klooster en kapel van de zusters
Récollectinessen. In 1683 begonnen de zusters
Recolletten met het gratis lesgeven aan arme
kinderen aanvankelijk alleen voor meisjes. Met de
bouw van het klooster en kapel werd in 1733
begonnen en in 1734 in gebruik genomen. Het
complex verkeert nu (2015) in vervallen staat. Hier
ziet u ook boven aan het eind van de weg de hoge
watertoren).
Let op! Vlak daarna gaat u tussen de huisnrs. 26
en 28
L (Cour Cerexhe) door het steegje.
Beneden aan de T-splitsing bij groot muurkruis
gaat u L (Rue Leclercq).
Op huisnr. 66 passeert u een prachtige in Lodewijk
de XIV-stijl gebouwd huis. In dit huis woonde minister
Mathieu Leclerq (1796-1889), die op 40 jarige leeftijd
al procureur bij het Hof van Cassatie was. Hier ziet u
voor u de muur, die hoorde bij de tuin van het
voormalig klooster van de zusters Recolletten.

3. Neem nu de eerste weg scherp R (Rue du
Vivier) omlaag.

U passeert de “Zes Fonteinen”, een gebouw met 6
rondbogen. Aan de achterzijde bevinden zich zes
stenen fonteinen. Dit is een voormalige wasplaats.
Elk van de zes fonteinen wordt gevoed met water uit
een andere bron.
Six Batches is de Waalse benaming voor deze zes
stenen bakken. Een van de talrijke legendes die naar
deze plek verwijzen, verhaalt dat tijdens een
steenkoolcrisis pastoor Lys de werkloze mijnwerkers
de rots naar Battice liet doorboren. Daarbij stuiten ze
op drinkwaterbronnen. Deze bron werd in zes
kleinere bronnen verdeeld.

Lu batch à djvas diende als drinkplaats voor
paarden.
Lu batch à pourcès werden de varkens gewassen
nadat de varkensharen werden afgebrand.
Lu grand batch werd gebruikt door de wasvrouwen.
Lu petit batch door de bereiders van fijne
vleeswaren, die hierin de ingewanden reinigden.
Lu reû batch was voorbehouden voor huishoudelijke
taken.
Lu batch Lecomte dankt zijn naam aan een hele
oude familie uit Herve die enkel van dit naar verluidt
beste water dronk.
Een andere legende verhaalt dat tijdens de
Kerstnacht wijn in plaats van water uit de Lu Lecomte
opborrelde en dat tot twee maal toe stoutmoedige
inwoners
van
Herve
zich
hiervan
wilden
vergewissen., maar dat dit hen het leven kostte.
Ga hier bij groot wegkruis (1911) R (Rue des Six
Fontaines) de eenrichtingsweg omhoog. Boven
aan de T-splitsing gaat u L (Rue Leclercq)
4. Aan de 3-sprong gaat u RD (Rue du Marché).
Vanaf de 14e eeuw vond hier wekelijks een bloeiende
markt plaats. Toen echter de gemeente in 1866
besloot om op de verkochte goederen belasting te
heffen, was het snel gedaan met de markt.

De boeren vertrokken toen naar de markt van het
nabij gelegen Batiice. Aan de voormalige marktplaats
staan enkele mooie gebouwen.

5. Neem nu de eerste brede kasseienweg L (Place
Lecomte) omlaag.
U passeert beneden links (nr. 29) het voormalige
hospitaal St. Elisabeth uit 1400. Herbouwd in 1652.
In 1810 kocht Henri Lecomte het hospitaal. In 1855
werd het gebouw gedeeltelijk gesloopt en vervangen
door het huidige gebouw en heette toen hopital
(ziekenhuis) Henri Lecomte. Nu is het een
verzorgingshuis. Op de muur van de kapel (1753)
ziet u het beeld van St. Elisabeth van Hongarije.
Volg nu verder de kasseienweg, die even verder
rue Marie-Thérèse heet. Loop bij huisnr. 3 de trap
omhoog en loop boven RD (Place de l’Eglise)
over de kasseienweg langs de zijkant van de
Saint Jean Baptistekerk. Let op! Waar de weg
naar rechts buigt, loopt u RD via de trap door de
doorgang, die links van de urinoirs is gelegen.
U kunt hier de kerk bezoeken. De Saint Jean Baptiste
kerk (Johannes de Doper) stamt uit de 17e eeuw.
Het dwarsschip en de zijbeuken zijn uit 1625 en
1626. Het koor uit 1653. De kerk heeft prachtige glasin-lood ramen. De Romaanse massieve toren met
schietgaten dateert uit de 13e eeuw. De muren van
deze toren zijn 2,5 tot 3 m dik en maakten deel uit
van de burcht die tot de 13e eeuw de stad
verdedigde.
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groot, dat er in 1779 een internaat werd bijgebouwd.
Tijdens de Brabantse Omwenteling werd het college
in 1790 door Oostenrijkse soldaten bezet. Het kreeg
toen de functie van ziekenhuis, basisschool en politie
onderkomen. Van 1803 – 1814 werd het een
middelbare school, die gerund werd door de zusters
Récollectinessen. Daarna kreeg het weer de functie
van ziekenhuis. Van 1838 tot 2004 was er weer een
school in gehuisvest.
Tot 1950 bestond het
lerarencorps vooral uit priesters en zusters. Nu is in
een gedeelte van het gebouw de administratieve
dienst van de gemeente in onder gebracht.
Loop nu RD over het pad links van het grote
gebouw. Loop de trappen omlaag en steek
vervolgens schuin rechts de grote parkeerplaats
over richting nieuwbouw.
Tijdens het oversteken van de parkeerplaats ziet u
rechts de 33 m hoge toren met de scheve spits van
de Onze lieve Vrouw van Lourdes kapel (1909).
Ga bij de nieuwbouw R (Ruelle des Frères) door
het steegje. Aan de T-splitsing gaat u R (Rue
d’Elvaux) omhoog.
8. Meteen daarna gaat u L (Rue du Xhoré) de
eenrichtingsweg in. Meteen aan het begin van
deze weg staat links een infobord. Aan de 3-sprong
gaat u L omlaag. Waar de weg naar rechts buigt,
gaat u L het trottoir omlaag.
9. Na 30 m, tegenover groot schoolgebouw, gaat
u R het asfaltpad omlaag langs huisnr. 14.

Steek het zebrapad over en ga L (Potiérue). Steek
nu de volgende weg over (Rue Léopold).

Beneden komt u bij de fontein Marie-Jeanne
Germeau Dumont daterend uit 1728. Zie infobord.

U staat nu voor het oude stadhuis, dat u in 1914 door
de Duitsers werd vernietigd. Het uit 1846 daterende
stadhuis werd in 1929 herbouwd. Ooit stond hier de
perron, maar deze werd met de Franse Revolutie
vernietigd.

Loop hier R (Rue Fontaine Dumont) de asfaltweg
omhoog. Meteen daarna aan de 3-sprong gaat u
RD verder omhoog.

6. Ga voor het oude stadhuis L en steek
voorzichtig de Place de l’Hotel de Ville over. Loop
nu RD (Rue du College) en loop aan de
rechterkant deze brede omlaag met links van u
mooi uitzicht op de kerk.
Hier heeft u goed zicht op de 49 m hoge gedraaide
klokkentoren (spits), die dateert uit de 17e eeuw. De
spits werd gemaakt van een aantal eeuwenoude
eikenbomen uit de naburige bossen. De ribben
draaien zodat ze de minste weerstand tegen de wind
bieden. De klokkentoren wordt ook wel de
“verwrongen toren” genoemd. Hier staat aan de
zijkant van de kerk een groot oorlogsmonument.
7. Voorbij wegkruis komt u bij het voormalige
Collège Royal Marie –Thérèse (huisnr. 26).
In 1777 stichtte Maria Theresia (1717-1780), die van
1740 – 1780 aartshertogin van Oostenrijk en koningin
van Hongarije en Bohemen was, hier het MariaTheresia college. De belangstelling hiervoor was zo

10. Aan de 4-sprong loopt bij de Fontein Le
Bougnou en verbodsbord RD de smalle weg
omhoog.
Deze bron (1368) was toegankelijk voor alle inwoners
van Herve. Later bevoorraadde de fontein ook een
leerlooierij, die circa 50 m hier vandaan lag. Het is
een van de weinige ondergrondse fonteinen en
openbare wasplaatsen, die bestemd waren voor het
publiek. De fontein was een ontmoetingsplaats waar
zich een gedeelte van het sociale leven afspeelde.
Boven gaat u R (Rue Jardon).
U passeert meteen links het mooie huisje nr. 88.
genaamd “Père Eternel” (1701). Dit is een van de
mooiste huisjes van Herve en dateert uit 1562. De
waterpomp, die hetzelfde uitziet als de originele uit
1701 bevond zich in eerste instantie in de woning. Ze
werd gebruikt door mensen uit de buurt. Even verder
passeert u een groot muurkruis (jaartal CCDMCL
(Romeinse cijfers)/1850).

Aan de 3-sprong bij bijzonder huisje gaat u RD.
Negeer zijweg rechts (Rue Denis). Aan de 4sprong gaat u L ( Rue Davignon) omhoog.
11. Boven aan de volgende 5-sprong gaat u RD
(Rue de la Station) omhoog.
Hier aan de 5-sprong staat links een infobord. Op 8
augustus 1914 (Eerste Wereldoorlog) gaat de Rue de
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la Station in vlammen op. Van 1915 tot 1928 worden
de huizen herbouwd. U passeert op huisnr. 6 het
pand van de voormalige bank Chanteux. Op huisnr.
15 de voormalige woning van dokter Rahier. Achter
huisnr. 47 ligt het openbaar park Detry.
Aan de doorgaande weg komt u weer bij het
Maison du Tourisme.

Het Maison du Tourisme is gehuisvest in het voormalig spoorwegstation (1873) van Ligne 38 (nu
fietsroute). In het gebouw van het toeristenbureau is het 'Espace des Saveurs' gehuisvest. Het schetst een
beeld van de streek en zijn culinaire geneugten. Het is een boeiende en multimediale rondleiding door de
natuur en zijn lekkernijen. U krijgt een verklaring voor het landschap en ook de streekproducten vertellen u
een paar van hun geheimen. De film duurt 20 minuten en daarna kunt u enkele streekproducten o.a. kazen
proeven. Kosten 2,50 euro. In het gebouw van het Maison du Tourisme du Pays de Herve kunt ook
streekproducten kopen. Het Herve kaasje kunt u ook rechtstreeks bij de boer kopen. Zie einde laatste
alinea.
De Cavalcade is een van de belangrijkste evenementen van Herve en vindt ieder jaar op Paasmaandag
plaats. Het is een carnavalstoet waarbij de wagens door paarden worden getrokken. De Calvacade wordt
reeds georganiseerd sinds 1880.
De streek rond Herve is vooral bekend om zijn Herve (Limburgse) kaas, die sinds de 15e eeuw wordt
gemaakt in het Land van Herve. Het vierkant kaasje heeft een indringende geur en wordt daarom stinkkaas
genoemd. De kaas heeft een vetpercentage tussen de 35 en 45%. Volgens traditie wordt het gegeten met
roggebrood, siroop en koffie. Zeker eens proberen. Hervekaas heeft een Europese beschermde
oorsprongsbenaming, die namaak tegengaat. Het mag dan ook alleen bereidt worden in het Land van
Herve. Dezelfde kaas werd vroeger ook in Maastricht en omgeving gemaakt en heet daar Rommedoe. Het
Herve kaasje is o.a. te verkrijgen bij het toeristenbureau. U kunt het kaasje ook rechtstreeks bij de boer
kopen. Op de weg van Battice naar Eijsden (N 627) passeert u op Route de Maestricht 122 de boerderij
Munnix (bord langs de weg), waar u de lekkere kazen maar ook o.a. siroop kunt krijgen. U rijdt de privéweg
naar de boerderij omlaag tot op de binnenplaats waar het verkooppunt is. (Prijs Herve kaasje 2 euro.
Januari 2015).

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.

