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Tijdens deze wandeling door Pays de Herve Sud met 390 m hoogteverschil wandelt u omlaag naar het
prachtige dal van de Vesdre. In Prayon (Trooz) passeert u na 6,3 km een café. Na een mooi stuk langs de
Vesdre wordt het pittig klimmen door weilanden en bossen naar een hoogte van 220 m waar u schitterend
uitzicht heeft. Aan het eind van de wandeling zijn in Fléron enkele horecagelegenheden. Neem na regenval
een wandelstok, makkelijk bij het dalen.
U kunt ook starten bij café Fassotte, Rue la Brouck- Campagne 2, Trooz. U loop dan eerst het klim
gedeelte. Na 9 km kunt u dan pauzeren in Fléron, waar voldoende horeca is. De terugweg naar het dal van
de Vesdre is makkelijk. Parkeer uw auto dan aan de andere kant van de spoorlijn aan de Vesdre waar
voldoende parkeergelegenheid is.
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Startadres: Parkeerplaats winkelcentrum aan de Rue Bay Bonnet, Fléron (vlak bij de rotonde aan de Avenue
des Martyrs). Op vrijdag is er markt, parkeer dan bij het winkelcentrum.
GPS afstand

Looptijd

Hoogteverschil

Totaal omhoog

15,23 km

4.15 uur

182 m

410 m

400. FLÉRON 15,2 km
1. Vanaf de weg (N673) loopt u RD langs de Lidl
de parkeerplaats op van het winkelcentrum. Bij
C&A gaat u R omhoog. Meteen daarna neemt u de
eerste weg L. (U loopt dus links langs de winkel Kius
Styling (04-2017). De weg buigt naar rechts en ga
dan L en u verlaat het terrein van het
winkelcentrum. Via zebrapad steekt u de twee
wegen over en loop dan RD. Even verder
passeert u links huisnr. 62. Omlaag lopend
passeert u rechts enkele scholen van het Centre
Scolaire Sainte Julienne. Aan de T-splitsing gaat
u R (rue Eugène Jehaes). Meteen daarna aan de
volgende T-splitsing gaat u L (rue Longue
Hayoulle) de doodlopende weg omlaag. Let op!
Voorbij huisnr. 7 gaat u aan de 3-sprong met Rue
Longue Hayoulle R het bospaadje omhoog. Loop
nu RD (geen pad) door het sparrenbos. Na 75 m
gaat u bij duidelijk pad RD. (Rechts staat hier een
grote groene hangartent (4-2017). U gaat dus niet L
over het pad). Na bijna 100 m verlaat u het bos en
loop dan RD met rechts van u de bosrand, links
een groot grasveld en voor u het flatgebouw
Récidence les Cèdres.
2. Steek bij groen hek van inrit de asfaltweg over
en loop RD (wit-rood) via nauwe doorgang het
weiland in. Loop nu RD met links afrastering en
even verder passeert enkele schuurtjes. U loopt
het volgende weiland binnen en ga dan meteen L
(wit-rood/blauwe rechthoek en ruit/gele zeshoek
F15) het weiland omlaag met links afrastering en
het flatgebouw. Bij betonnen paal gaat u schuin R
(wit-rood/blauwe rechthoek en ruit/gele zeshoek/
F15) door het weiland omlaag. Na 50 m loopt u
beneden het volgend weiland binnen en ga dan
meteen L (wit-rood/blauwe rechthoek en ruit/gele
zeshoek F15) omhoog met links afrastering. Loop
dan RD via draaihekjes over het licht stijgende
smalle pad gelegen tussen haag en afrastering
van weiland. Aan de asfaltweg in Magnée gaat u
L (blauwe rechthoek/gele rechthoek/F15). Waar
de asfaltweg naar rechts buigt, negeert u meteen
bij wegkruis en grindpleintje met zitbanken 2
wegen links en loop RD (Rue Niton). Negeer
meteen daarna doodlopende rechts (rue des
Peupliers).
3. Aan de T-splitsing voor de mooie met
breuksteen gebouwde hoeve gaat u R richting
Romsée. Negeer meteen doodlopende weg links
en loop RD (Rue Colonel Piron). Aan de 3-

sprong, waar de weg naar rechts buigt, gaat u L
(Rue des Combattants). Aan de 4-sprong bij
wegkruis gaat u RD (groene rechthoek/gele ruit).
Voorbij huisnr. 33 en tegenover huisnr. 2 gaat u
L (Rue des Combattants) omlaag. Waar de
asfaltweg naar rechts buigt, negeert u grindweg
links omlaag. Volg nu de smalle dalende
asfaltweg langs huisnr. 44 met links mooi
uitzicht. Na 400 m gaat u aan de 3-sprong RD
(groene rechthoek) over de asfaltweg die even
verder een grindweg wordt. (Links heeft u hier
prachtig uitzicht). Negeer zijpad links en volg RD
(groene rechthoek) de smalle dalende verharde
weg.
4. Voorbij ingang boerderij en grote veestal
(Ferme du Haras de la Rochette) loopt u RD
(groene rechthoek) over de veldweg. Volg nu 1,6
km deze veldweg met mooi uitzicht RD (groene
rechthoek). Na 250 m bij wilduitkijkpost met
“balkon” wordt de veldweg een dalend breed pad.
Het dalende pad buigt naar rechts en dan naar
links. (U kunt hier de route via het steile dalende
grindpad afkorten). Een eind verder bij inrit rechts
naar huisnr. 35 wordt het pad een brede dalende
grindweg. Na 400 m maakt de grindweg een
scherpe bocht naar rechts. Let op! 5 meter verder
gaat u scherp L het smalle verharde
pad/asfaltweg omlaag. (U verlaat hier de groene
rechthoek). Beneden aan de voorrangsweg gaat u
L.
5. Na 200 m loopt u Prayon (Trooz) binnen. Neem
nu u de eerste weg R (Rue du Pont) omhoog en
via brug steekt u de Vesdre over. Aan de 3sprong bij de Saint Theresiakerk (1923) in de wijk
La Brouck gaat u L. Negeer meteen zijweg links
en volg de smalle eenrichtingtweg RD. Neem dan
de eerste weg R. (Rechts passeert u een parkje met
zitbanken (6 km)). Aan de 4-sprong gaat u RD over
de grindweg en loop RD via het spoorwegviaduct
onder de spoorlijn Luik-Verviers door. Meteen na
het viaduct gaat u L over de asfaltweg.
6. Bij het tweede spoorwegviaduct passeert u
rechts café Fassotte (Rue la Brouck- Campagne 2,
Trooz) een mooie pauzeplek. (U heeft nu 6,3 km
gelopen en kunt hier een lekkere kop koffie drinken).
Loop nu RD (groene rechthoek) de weg omhoog.
Boven aan de 3-sprong gaat u bij verbodsbord
RD (Rue Trou Lina) parallel aan de spoorlijn.

blz 3 van 6
Beneden aan het eind van de weg gaat u scherp L
via het spoorwegviaductje onder de spoorlijn
door. Meteen na het viaductje gaat u L het trapje
omhoog en dan gaat u meteen L over het pad met
links de Vesdre en rechts de spoorlijn. Volg nu
geruime tijd het mooie pad langs de Vesdre. Na
500 m loopt u onder een brug door en volg verder
het pad langs de beek. Aan het eind van het pad
loopt u in Prayon RD over de asfaltweg.
7. Aan de voorrangsweg steekt u L via de brug de
Vesdre.
(Even verder passeert u rechts een bakker waar u
heerlijk gebak kunt krijgen).
Na 250 m gaat u aan de 4-sprong L (Rue de la
Marbrerie). Aan de 3-sprong voor loods gaat u R
(Place du Marché). Negeer grindweg links. Neem
nu de eerste weg R (Rue du Marché) langs
huisnr. 11 (Links ziet u de St. Laurentiuskerk
(1853)). Steek via zebrapad de voorrangsweg
over en ga L. Voorbij huisnr. 81 gaat u R het
steile asfaltpad omhoog.
(Nu begint het
klimgedeelte van de wandeling). Even verder loopt
u langs de kerkhofmuur.
(Aan het einde van de kerkhofmuur ziet u een rij
oude grote familie grafstenen aan de andere kant van
de muur staan).
Circa 100 m voorbij de kerkhofmuur gaat u
tegenover naaldbomen R het steile paadje door
de berm omhoog en loop dan RD de
grashelling/weiland
omhoog
richting
twee
lantaarnpalen en vangrail. Na 50 m gaat u aan de
4-sprong van graspaden schuin R omhoog
richting rechts staande lantaarnpaal. (Rechts heeft
u mooi uitzicht). Bij deze lantaarnpaal en bij
vangrail loopt u RD.
8. Meteen daarna gaat u R de asfaltweg omhoog.
Negeer meteen zijpad rechts omhoog. Na 200 m
passeert u drie huizen. Let op! 100 meter voorbij
deze woningen en 50 m voorbij rechts van de weg
staande lantaarnpaal (75-1404) met twee kastjes
en voor stenen zitbank gaat u bij verbodsbord
scherp L het brede graspad omlaag. Aan de 3sprong bij wegwijzer gaat u R het smalle steile
gras- bospad omlaag. (U loopt nu een tijdje tegen
de richting in van de wandelmarkering van de rode
rechthoek). Beneden passeert een “bruggetje”
bestaande uit een verwarmingsradiator en volg
verder het pad. Aan de 3-sprong bij wegwijzer
gaat u R het zeer steile grindpaadje omhoog.
(Links tussen de bomen door ziet u beneden een
groot kerkhof). Via nauwe stalen doorgang loopt u
een weiland in en loop dan RD met links
afrastering.
(Links heeft u mooi uitzicht o.a. op het beneden
gelegen grote kerkhof van Prayon met de grote
grafstenen).
Bij ijzeren hek buigt het pad rechts
door het
weiland omhoog met links van u (even) bomen.

(Na 200 m passeert u bij veedrinkbak links een
restant van oud stal).
Boven in het weiland komt u bij houtblokken (042017), een mooie uitpufplek op 220 m hoogte met
mooi uitzicht. (Uitzichtpunt Crète de Fort. Hier staat
20 m rechts aan de bosrand een bord Grand
promenade des Forèt).
9. Via draaihekje gaat u L het steile smalle
bospad omlaag. Na 200 m gaat u aan de 3-sprong
bij scheefstaande berkenboom R het steile
bospaadje omlaag. (Doe rustig aan, zeker bij nat
weer!). Beneden aan de schuine T-splitsing voor
afrastering gaat u R omhoog. Na 800 m gaat u
boven aan de 3-sprong bij ”kapelletje” (1761)
(zonder beeldje 04-2017) in stenen zuil L omlaag
en u passeert met links een steile loodrechte
rotswand. (U loopt nu niet meer tegen de richting in
van de wandelmarkering van de rode rechthoek).
Meteen daarna gaat u aan de Y- splitsing R (witrood) het holle stenige pad omlaag. Negeer
zijpaden en volg het dalende stenige pad, dat
voorbij rechtsgelegen weiland een bocht naar
rechts en links maakt, RD (wit-rood). Beneden bij
het met breuksteen gebouwde mooie grote huis
gaat u L asfaltweg omlaag met rechts van u het
beekje La Magne.
10. Steek in Foré Bay Bonnet de voorrangsweg
over en loop RD omhoog. Vlak daarna gaat u aan
de 4-sprong RD (wit-rood/blauwe rechthoek) het
bospad omhoog. (Doe rustig aan het is een straffe
kuitenbijter). Even verder buigt het pad scherp
rechts omhoog. Na 400 m gaat u boven L
(blauwe rechthoek/wit-rood) de smalle asfaltweg
omhoog, die u nog 500 m RD volgt Negeer inrit
rechts naar huisnr. 1.
(Bijna boven heeft u rechts bij ingang van weiland
mooi zicht op een steengroeve. Even verder ziet u
rechts flats in Fléron waar u langs komt).
Boven bij nr. 62 (het tweede huis) gaat u bij
lantaarnpaal R (blauwe rechthoek) over het pad.
Blijf links langs de akker/weiland lopen met links
van u afrastering. U loopt een weiland in en ga
dan meteen L met links een graft met hoog
struikgewas. U loopt het bos in. Meteen daarna
gaat u aan de T-splitsing L het pad door de
bosstrook omhoog. Boven bij ijzeren hek gaat u
door de nauwe doorgang en loop RD (blauwe
rechthoek) de asfaltweg omhoog.
11. Aan de 3-sprong gaat u R (Rue Neuve) de
doodlopende weg omlaag Aan de 3-sprong bij
trafokast en rechts de Clos des Coyeus wordt de
asfaltweg een dalende grindweg. Let op! Aan de
4-sprong in Fond du Pucet, waar de grindweg
rechts omhoog buigt richting woning, loopt u RD
(blauwe/gele rechthoek) met meteen rechts een
ijzeren hek. (U loopt hier dus niet links omlaag).
Volg nu het dalende smalle pad met rechts van u
houten afrastering.

Aan het einde van deze afrastering en 5 m vóór
bruggetje gaat u L (blauwe/gele rechthoek) via
twee rioolbuizen het bospad omhoog. Aan de 3sprong bij wegwijzer gaat u R (blauwe/gele
rechthoek) omhoog. Via klaphekje (buik inhouden
en rugzak afdoen) loopt u het weiland in en loop
dan schuin links richting het links boven gelegen
wit huis. Via draaihekje loopt u volgend weiland
in en loop RD (blauwe/gele rechthoek) omhoog
met rechts
afrastering. Boven verlaat u via
nauwe doorgang het weiland en loop RD over de
asfaltweg. Meteen daarna gaat u aan de 3sprong RD omhoog. Neem nu de eerste weg R
(Rue de la Longue Hayoulle) omlaag. Aan de
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parkeerplaats voor flatgebouw gaat u L. Na 20 m
gaat u op de parkeerplaats L over het klinkerpad
door het park omhoog. Aan de 3-sprong gaat u
R. Aan de volgende 3-sprong loopt u RD verder
omhoog. Boven voorbij nauwe doorgang gaat u
op de parkeerplaats voor de volgende flat R. Op
de hoek van de flat loopt u R naar de
voorrangsweg. Ga hier L omhoog terug naar de
parkeerplaats.
(Aan de rotonde liggen verschillende leuke
pauzeplekken o.a. Point Chaud waar u koffie, gebak
en belegde broodjes krijgt (er zijn zitplaatsen),. Quick
Burger
en
brasserie
L’
Ínterrogation)..
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