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Tijdens deze pittige wandeling  met flinke heuvels door Pays de Herve wandelt u eerst naar het plaatsje 
Charneux. Dan over een mooi balkonpad met schitterend uitzicht en over weilanden naar Battice. Dan 
verder over de oude spoorbaan Ligne 38.  Neem zelf proviand mee, halverwege staat een zitbank. De route 
gaat ook door weilanden. Bezoek aan het eind ook het toeristenbureau, er is ook een filmzaal met proeverij.                                              
 
Startadres: Maison du Tourisme Pays de Herve,  Place de la Gare 1-3  Herve.   (Aan de Rue Moreau). 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 10,85 km  2.30 uur  113 m  178 m 
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365. HERVE  10,8 km 
 

1.  Staande op de parkeerplaats, met uw rug naar 
de doorgaande weg, ziet u recht voor u huisnr. 32 
aan de overkant van een asfaltweg. Loop naar dit 
huis (met zonnepanelen) en ga dan R over de 
asfaltweg en loop tussen de bloembakken door.  
Meteen voorbij huisnr. 30,  tegenover kapelletje 
(1823), gaat u L (Ruelle St. Joseph) over het brede 
pad. Blijf dit pad, gelegen tussen weilanden, RD 
volgen. Aan de 3-sprong bij wegkruis (1933) gaat 
u R de asfaltweg omlaag.  Aan de T-splitsing gaat 
u R omhoog. Vlak daarna, waar deze weg bij 
stenen wegkruis (1914) naar rechts buigt, gaat u 
L (Voie des Hougnes) de smallere asfaltweg 
omlaag.  Negeer inritten links en volg geruime tijd 
deze dalende en vervolgens stijgende weg RD.  
 

2. Boven aan de 3-sprong gaat u L over de 
asfaltweg langs een groene afrastering. (Links ligt 
hier een afgedekte stortplaats).  Negeer bij ingang 
van stortplaats veldweg links en loop bij 
gasleidingpaal no. 564 de betonplaten weg 
omhoog. Aan de doorgaande weg bij stenen 
wegkruis gaat u L. Na 100 m gaat u bij wegkruis R 
(Privôt) over de asfaltweg. 50 meter voorbij groot 
muurkruis (einde bebouwde kom) gaat u bij een 
tien tiental bomen R via het draaihekje (stegelke) 
het weiland in. Steek schuin iets naar 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.   
 

3. Steek bij wegkruis de asfaltweg over en ga 
loop via het draaihekje het volgende weiland in. 
Steek schuin links dit grote weiland over langs 
alleenstaand ijzeren hek en drinkbak en loop 
richting kerktoren. Ga rechts van de haag en 
grote boom door het draaihekje en ga meteen R 
langs de akker. (U loopt dus links van de 
afrastering). Aan het einde van deze akker loopt u 
RD (eventueel over een draad) het volgende 
weiland in. Ga nu schuin links omhoog richting 
het meest linkse huis van een rij 
nieuwbouwhuizen. (Kruip eventueel onder een 
draad door). Loop links langs dit huis verder door 
het weiland richting stegelke. Aan de asfaltweg 
bij trafohuisje gaat u L omlaag.  
 

(U passeert links een kasteeltje uit 1777). 
 

4. Aan de Y-splitsing bij oorlogsmonument in 
Charneux gaat u R. Negeer bij groot wegkruis 
zijweg links en loop RD langs het kerkhof 
(bezoekje waard) en de Saint-Sébastienkerk 
(1616).  
 

(De dikke muren van deze kerk zijn opgetrokken uit 
zandsteen en kalksteen. De toren met de  slanke 
spits is 45 m hoog).  
 

Aan de 3-sprong bij winkeltje gaat u RD 
(rood/blauw/geel) over het  weggetje gelegen 
tussen woningen. (Dus rechts langs de winkel 
met huisnr. 2).  
 

(Even verder heeft u links een mooi uitzicht op het 
grote kruis op de heuvel, het Croix Bois del Fiesse 
ook wel Croix de Charneux genoemd. Wandeling 332 
Val-Dieu komt hier langs).  
 

De asfaltweg wordt een smal dalend hol pad. 
Steek beneden via bruggetje het beekje genaamd 
Ruisseau de Monty over. Ga dan meteen R 
(blauw) het pad omhoog. Ga boven door het 
draaihekje en ga meteen L. Na 50 m steekt u het 
grote weiland schuin R omhoog over richting 
brede boerderij. Ga rechts van deze boerderij 
door het draaihekje en loop RD over het erf.    
 

5. Aan de asfaltweg gaat u L. Meteen daarna gaat 
u bij Maria kapelletje R (Halleux/blauw) de weg 
omhoog.  Tegenover huisnr. 558 gaat u scherp R 
het weggetje omhoog.  
 

(Als u hier 20 m RD loopt, dan heeft u een prachtig 
uitzicht).  
 

Voor huisnr. 556 gaat u L het holle pad omhoog. 
Negeer boven draaihekje rechts en loop RD. 
 

(Hier heeft u rechts  uitzicht over Charneux en schuin 
links in de verte ziet u de kerk van Battice).  
 

Even verder komt u bij een zitbank, een prachtig 
pauzeplekje na 5,4 km. Volg verder het pad RD 
met links mooi uitzicht. (Links In de verte ziet u de 
kerk van Aubel). Aan het eind volgt u de asfaltweg 
RD door het buurtschap Fastré.   
 

6. Aan de T-splitsing gaat u L. Meteen daarna 
gaat u R (Chemin de Chalbot) de weg omhoog.  
Volg boven geruime tijd deze weg RD met 
rondom prachtig uitzicht. U passeert woonhuis 
nr. 6 en loopt verder RD. Let op! Nèt voordat de 
weg bij zitbank en wegkruis naar links buigt, gaat 
u R naar de inrit van huisnr. 75. Meteen daarna, 
vóór ijzeren toegangspoort van huisnr. 75, gaat u 
L via het klaphek het weiland in. In het weiland 
gaat u meteen R langs de afrastering omlaag. 
Waar de asfaltweg naar rechts buigt, loopt u RD 
naar het klaphek, dat midden in het weiland staat. 
Ga door dit klaphek en loop RD naar het volgende 
klaphek. Ga ook hier door en ga meteen R door 
dit weiland en volg de bosrand, die naar links 
buigt naar links.  
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(Links boven ziet u een woning en een eindje verder 
in het bos een vijver).  
 

Even verder loopt u in het weiland parallel aan 
het rechts beneden stromend beekje. Let op!  
Circa 30 m vóór het einde van dit weiland, gaat u 
R omlaag (Het pad kan overwoekerd zijn maar aan 
de overkant ziet u een klaphekje). en steekt u via 
een bruggetje het beekje over.  
 

7.  Via klaphekje loopt u het pad omhoog, dat 
gelegen is tussen twee afrasteringen. Boven bij 
huisnr. 120 gaat u RD de asfaltweg omhoog. 
Boven aan de kruising bij wegkruis en zitbank 
gaat u RD de doodlopende weg omhoog. Bij 
huisnr. 115 gaat u RD het graspad omhoog. 
Boven bij zitbank en wegkruis gaat u R de 
asfaltweg omhoog. Meteen daarna aan de 3-
sprong RD verder omhoog. 
 

8. Boven aan de kruising met fiets-, wandel- en 
ruiterpaden gaat u R (Ravel 5/Ligne 38) richting 
Herve/Liège.  
 

(U loopt nu over het traject van de voormalige 
spoorbaan genaamd Ligne 38.  Dit is het voormalig 
traject van de 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 baanvak 
waarover u nu loopt, het 4 km lange traject tussen 
Micheroux en Herve, was gereed in 1873. Het laatste 
gedeelte  Aubel-Plombières in 1895. Het traject is nu 
een 37 km fietspad (Ravel 5) van Chênée tot 
Hombourg).  
 

Volg nu 2.5 km dit pad/voormalig spoowegtraject. 
Steek bij steenkolenwagentje en infobord 
(Steenkoolmijn van Battice) de doorgaande weg 
over en loop verder RD (Ravel 5) over het 
voormalig spoortraject. Steek de volgende 
asfaltweg over en loop verder RD (Ligne 38). Na 
700 m komt u weer bij het vertrekpunt, het oude 
station van Herve dat omgetoverd is in VVV-
kantoor en restaurant Quai des Champs. Het 
Maison du Tourisme is zeker een bezoekje waard 
is. U kunt er een mooie film bekijken over Pays de 
Herve (20 min. incl. proeverij)  en 
streekproducten kopen.  
 

(Als u de stadswandeling wilt doen kunt u binnen de 
folder krijgen). 

 

 

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.   

 


