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blz 2 van 3
Tijdens deze wandeling met hellingen wandelt u dwars door Pays de Herve. De route gaat door weilanden
met de bekende klaphekjes en door de plaatsen la Minerie en Battice. In Battice is een café om de dorst te
lessen. Het laatste stuk gaat over de oude spoorbaan Ligne 38 langs het grote fort Battice. Neem zelf
proviand mee, er staan enkele zitbanken.
Startadres: Parkeerplaats voor de kerk, Centre Thimister. Achter de kerk is de parkeerplaats bij een café).
GPS afstand

Looptijd

Hoogteverschil

Totaal omhoog

12,46 km

2.55 uur

119 m

148 m

387. THIMISTER 12,5 km
1. Vanaf de parkeerplaats loopt u rechts langs de
Heilige Antonius de Kluizenaarkerk (1622) de
straat langs apotheek en café Du Centre omhoog.
Aan de 3-sprong bij de voorrangsweg gaat u RD
verder omhoog. Loop onder de brug door en ga
dan meteen L het grindpad omhoog. Boven gaat
u R omlaag.

woningen, verlaat u het langgerekte weiland.
Even verder wordt het graspad een asfaltweg.

(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).

(Even verder staat bij boomkruis een zitbank).

Steek de voorrangsweg over en volg verder het
voormalig traject van deze spoorlijn. U passeert
achtereenvolgens
kilometer
paal
26,
de
voormalige halteplaats Thimister (donkerblauw
bord) en het bordje “Einde bebouwde kom
Thimister”.
2. Steek de asfaltweg over en volg verder de
voormalige spoorlijn richting Froidthier.
(Na 200 m ziet u rechts boven de kerk St. Jacques le
Majeur (1632) in Clermont-sur Berwinne).
Neem nu bij infobord en zitbank het eerste pad L
omhoog richting Clermont/Froidthier. (U loopt dus
niet onder het spoorwegviaduct door). Boven aan de
brug gaat u L (rode rechthoek) en steekt u via het
draaihekje/wit poortje de akker RD over richting
Froidthier.
(Als u hier R de brug oversteekt dan kunt u naar
Clermont-su-Berwinne lopen met zijn pittoresk
dorpsplein. Aan dit pleintje ligt dorpscafé Au
Renouvou met terras (dinsdag gesloten). Aan dit
plein staat het oude stadhuis (1888). De kerk SintJacobus de Meerdere, met een inpandige Mariagrot,
is via het oude kerkhof te bezoeken).
Via het volgende witte poortje loopt u een weiland
binnen. Steek dit RD omlaag over richting twee
huizen
en
wit
poortje.
Via
het
witte
poortje/draaihekje, gelegen tussen deze twee

3. Vlak daarna aan de doorgaande weg gaat u L.
Steek na 10 m het zebrapad over en loop bij groot
infobord RD (rode rechthoek) over het wandel-,
fiets-, ruiterpad.

Negeer zijpaden en volg geruime tijd dit Parcours
de Santé (trimbaan) RD met links van u het
meanderende beekje La Bèfve, een zijbeekje van
de Berwinne. Aan het einde van dit pad bij brug,
zitbank en stenen wegkruis (1705) gaat u R (rode
rechthoek) via het klaphek een weiland in. Loop
nu links beneden door het weiland met een eindje
verder links van u weer de kabbelende Bèfve.
Volg het pad via draaihekjes RD (rode rechthoek)
de weilanden. In het laatste weiland steekt u via
een rioolbuis een waterstroompje over. Vlak
daarna verlaat u dit weiland via een klaphek en u
loopt het bos in. Meteen daarna aan de 3-sprong
in het bos gaat u L (Volg het bordje la Minerie 0,7
km. U verlaat hier de rode rechthoek). Negeer
zijpaadjes en volg het bospad omhoog door de
bosrand met links beneden de Bèfve. Boven aan
de T-splitsing gaat u L het holle pad omlaag. Aan
de asfaltweg in Bèfve (La Minerie) loopt u RD.
4. Bij groot appartementengebouw gaat u R over
de parkeerplaats en steek vervolgens het houten
bruggetje over.
(Hier staan enkele picknickbanken, een mooie
pauzeplek).
Volg dan het grindpad omhoog. Boven gaat u R
over de asfaltweg.
(Rechts heeft u mooi uitzicht over het dal van het
beekje Bèfve).
Aan de 3-sprong gaat u R (L‘Engin) de smalle
asfaltweg omlaag. Negeer veldweg rechts. Vlak
daarna aan de 3-sprong bij kapel (1927) gaat u L.
De asfaltweg wordt een stijgend graspad. Boven
aan de 3-sprong gaat u L de doodlopende
asfaltweg omlaag. Beneden, aan het eind van de
weg, gaat u RD over pad dat even verder omhoog
gaat.

5 Boven aan de T-splitsing gaat u R de asfaltweg
omhoog. Aan de volgende T-splitsing gaat u L
verder omhoog. Aan de 4-sprong in La Minerie
nabij zitbank, oorlogsmonument en groot H. Hart
beeld gaat u RD, rechts langs St. Petruskerk
(1842).
(Rechts passeert u boulangerie Aux mille Saveurs,
waar u lekker gebak kunt krijgen. La Minerie dankt
zijn naam aan het feit dat er zich op het grondgebied
verschillende putten bevonden waar steenkool werd
gewonnen).
Aan de 3-sprong achter de kerk gaat u bij de
Ecole Communale R (Clos des Vergers). Aan het
eind van deze weg, bij de huisnrs. 21 en 22, gaat
u RD over de grindweg. Na 100 m (50 m voor
boerderij) gaat u L via het klaphek het weiland in.
Ga even schuin rechts en steek dan RD omlaag
het weiland over langs vier alleenstaande bomen
op een rij, waarvan een is afgezaagd. Stap of klim
over de volgende doorgang en loop RD het
weiland omhoog. Via de volgende doorgang loopt
u het volgende weiland binnen en steek dit RD
omhoog over.
6. Boven verlaat u het weiland via het brede hek
(vouwer) in de linkerhoek. (Is dit gesloten, dan gaat
u 5 m voor dit hek L door de nauwe doorgang). Aan
de smalle asfaltweg gaat u R. Volg geruime tijd
deze smalle asfaltweg met rechts mooi uitzicht.
Negeer grindweg links omhoog. Steek boven bij
stenen wegkruis de doorgaande weg AubelBattice over en ga bij houten wegkruis RD
(Chemin de Chalbot) de smalle asfaltweg omlaag.
(Rechts ziet u in de verte de St. Hubertuskerk in
Aubel. Boven passeert u een leuk huisje met rode
kozijnen (no.4)).
Aan de 3-sprong bij wegkruis en zitbank gaat u L.
Meteen daarna, vóór de 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.

blz 3 van 3
7. Een eindje verder ziet u rechts in het bos een
vijver. Even verder loopt u in het weiland parallel
aan het rechts beneden stromende beekje. Let
op! Circa 30 m vóór het einde van dit weiland,
gaat u R omlaag en steekt u via een bruggetje het
beekje over. 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 L (Ravel 5/Ligne 38. Volg nu
geruime tijd het traject van de voormalige
spoorlijn 38.
(Aan het eind van het pad heeft u links schitterend
uitzicht over het Land van Herve).
Steek bij oorlogsbunker met
doorgaande weg over en loop RD.

geschut

de

(U passeert het fort van Battice. Voor meer info zie
groot 4-talig infobord. Na de capitulatie heeft het
Duitse leger het fort gebruikt om de Röchling granaat
te testen. Dit is een projectiel dat speciaal ontworpen
was om bunkers te vernietigen. In het fort is nu een
museum gehuisvest).
Negeer zijwegen en volg de brede grindweg, die
later smaller wordt, RD. De beschrijving kan nu
even weg, want u volgt nu circa 2,5 km het traject
van de voormalige spoorlijn met op diverse
plekken links prachtig uitzicht over het Land van
Herve. Na kilometerpaaltje 25 loopt u nog circa
500 m RD. 5 m voorbij bordje Thimister (dit is circa
20 m voor brug) gaat u R het smalle paadje omlaag
richting Thimister Centre. Beneden aan de
asfaltweg gaat L onder de brug door. Aan de 3sprong loopt u RD, links langs de kerk met het
monumentaal orgel omlaag. Bij het gezellige café
Du Centre, tegenover de kerk, kunt u nog iets
drinken. Bij het gezellige café Le Fourquet bij de
parkeerplaats kunt u natuurlijk ook terecht. Als u
bij dit café de doorgaande weg naar L volgt, dan
komt u na 30 m bij boulangerie/patisserie Collin,
waar u lekkere wafels en gebakjes kunt krijgen.
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