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Tijdens deze pittige wandeling door Pays de Herve sud,  met ruim 400 m hoogteverschil komt u door leuke 
Franstalige dorpjes en gehuchten met smalle straatjes en steegjes.  De route gaat langs Saint-Hadelin en Forèt 
naar Trooz dat aan de rivier de Vesdre ligt. De terugweg gaat langs Nessonvaux en Olne.  U loopt veel over 
veldwegen en bospaden die na veel regen modderig kunnen zijn. Hoge wandelschoenen of laarzen zijn dan 
noodzakelijk. Tijdens de hele wandeling heeft u schitterende uitzichten.  Neem zelf proviand mee. Er staan 
voldoende zitbanken. In Nessonvaux is een café waar u een kop koffie kunt drinken en er is ook een friteskraam.  

 
Startadres : Rue des Genèts 1, Soumagne. 

 

 
 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
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  blz 2 van 4 

 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 15,55 km  4.15 uur  167 m  448 m 
 

 
 

420. SOUMAGNE 15,5 km 
 
Meteen voorbij grasveldje met zitbank parkeert u voor het eerst huis aan de rechterkant met nr. 1  (nummer staat 
naast brievenbus) de auto. 
 

1. Met uw rug naar huisnr. 1 gaat u L omlaag. 
Beneden aan de 4-sprong gaat u L omhoog. Bijna 
boven aan de 3-sprong gaat u RD en u verlaat 
Ayeneux (Soumagne).  (Even verder heeft u rechts 
mooi uitzicht). Boven aan de 3-sprong gaat u R 
(Rue Mitoyenne). Meteen daarna wordt de 
asfaltweg een stenig dalend pad.  Bijna boven, 
waar 20 m verder rechts een weiland begint, gaat 
u R (paarse en blauwe rechthoek/rood-wit) het 
holle pad omlaag. Volg geruime tijd het bospad 
RD (wit-rood). Aan de 3-sprong gaat u L (rood-
wit/Promenade nr.1). Bij huis (nr.3) gaat u RD 
over de asfaltweg. Waar de asfaltweg bij 
natuurstenen huis rechts omlaag buigt, gaat u L 
(wit-rood) het pad in. Aan de T-splitsing gaat u R 
(wit-rood) de asfaltweg omlaag.   
 

2. Beneden aan de doorgaande weg gaat u L (Rue 
Saint Hadelin). Negeer zijweg links (Chemin de 
Rouau) omhoog. Meteen daarna gaat u bij 
verbodsbord R het pad omlaag.  Beneden aan de 
T-splitsing gaat L over de kasseienweg door het 
oude gedeelte van het dorpje Saint Hadelin.   
(Voor u ziet u boven het kerkje, waar u naar toe 
wandelt).  Aan het eind van de kasseienweg loopt 
u RD over het bospad langs een waterstroompje. 
Aan de 4-sprong met veldweg gaat u RD het steile 
pad omhoog. Boven aan de 3-sprong in Fief gaat 
u R over de asfaltweg richting kerk. Meteen 
voorbij de Fatimakapel (1953) en de Eglise Saint 
Hadelin (1676) gaat u bij lindeboom R (groene 
rechthoek) langs een lange zitbank het 
trappenpad omlaag.  
 

(De Sint-Hadelinuskerk (Église Saint-Hadelin (1676) 
is gewijd aan Hadelinus van Celles. De 
oorspronkelijke kerk werd in 1672 door een orkaan 
verwoest en is in 1672 herbouwd in zandsteen- en 
kalksteenblokken.  Het interieur is voornamelijk van 
1830 en later.  Naast de kerk bij lange zitbank staat 
de Spijkerlinde van Olne.  In de lindeboom worden 
spijkers geslagen zodat de boom de pijnen zou 
overnemen die mensen hebben. In de stam van de 
boom zijn de vele spijkers te zien die er door de tijd 
ingeslagen zijn. De boom staat boven op een rots 
vanwaar men uitkijkt op het beekdal van de Magne, 
een zijrivier van de Vesdre).  
 

Beneden gaat u L (groene rechthoek) de 
asfaltweg omlaag. Negeer meteen grindweg links.  
 

 
 

(Een eind verder in de wandeling moet u via een  
bruggetje de Magne oversteken. Na de waterramp 
van 14 juli 2021 is dit bruggetje weggeslagen. Ga 
dan tot nader order hier L  langs de huisnrs. 3-7 over 
de grindweg, die even verder een smal pad wordt. Na 
100 m gaat u aan de omgekeerde Y-splitsing RD. Na 
bijna 250 m gaat u aan de 3-sprong RD/R. Meteen 
daarna aan de T-splitsing gaat u L.    
 

(Als u hier even RD het steile bospad omlaag loopt, 
dan kunt zien of de brug hersteld is. Is dit zo, laat dat 
dan even weten. Alvast bedankt.  
 

Ga nu verder bij **** in punt 3).  
 
3. Aan de T-splitsing voorbij brug over de Magne  
gaat u L (groene rechthoek). Negeer in het 
gehucht Neuville zijweg rechts omhoog en loop 
RD (Pr.8/groene en blauwe rechthoek) over de 
doodlopende asfaltweg. Aan de Y-splitsing bij 
enkele met natuursteen gebouwde  huizen 
(17e/18e eeuw) gaat u L (Pr. 8/groene rechthoek) 
de doodlopende grindweg omlaag. Voorbij het 
laatste huis (nr. 11) buigt het pad links omlaag 
(blauwe en groene rechthoek). Loop RD en u 
loopt even verder tussen twee houten schuurtjes 
door. Steek weer het beekje La Magne over. Loop 
nu het steile bospad omhoog  en houd rechts 
aan. Boven aan de T-splitsing gaat u R. **** Volg 
geruime tijd het bospad, dat een eind verder een 
stijgend pad wordt, RD.  Aan de Y-splitsing gaat u 
R (groene rechthoek) verder omhoog. Aan de 
volgende Y–splitsing gaat u R (groene rechthoek) 
verder omhoog. Volg verder de groene rechthoek 
tot nader order.  (Waar u boven door de bosrand 
loopt, heeft u bij opening rechts mooi uitzicht).  
Beneden aan de brede bosweg gaat u L (groene 
rechthoek) omhoog. Bij weiland wordt het pad 
een smaller stijgend pad. Negeer bospad rechts 
en loop RD over het smalle bospad. Het pad buigt 
naar rechts en u verlaat het bos. Volg nu het pad 
gelegen tussen 2 afrasteringen (groene en 
blauwe rechthoek).  
 

4. Aan de brede veldweg gaat u L omhoog.  Bij 
het grote plein in het beschermd dorpsgezicht 
van Forèt-Village loopt u RD.   
 

(U kunt ook via de grindweg en smalle asfaltweg een 
rondje om het grasveld/kerk lopen. U passeert dan 
enkele mooie huisjes, die gelegen zijn in het 
beschermd dorpsgezicht.  
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Op het grasveld bij oude waterpomp staan twee 
zitbanken een mooie pauzeplek na 5 km. Hier staat 
ook de Sint Catharinakerk). 
 

Reeds omstreeks 720 zou hier al een kapel hebben 
gestaan. (Het oudste deel van deze mooie kerk 
met romaanse oorsprong dateert wellicht uit de 16de 
eeuw. Het is een bouwwerk met een enkel schip plus 
een koor uit 1684 waaraan een zijkapel voor Sint-
Barbara. De westtoren, die oorspronkelijk een 
verdedigingswerk is, stamt uit  de 14e eeuw. De 
toren is in 1940 door het Belgische leger opgeblazen 
en in i1954 herbouwd   
 

In de kerk staat  o. a  een polychrome Christus uit de 
14e  eeuw en  muurschilderingen, die dateren uit 
1540-1560 en die het martelaarschap van Sint-
Barbara uitbeelden. Rond de kerk ligt het kerkhof, 
waarop  grafkruisen uit de 16e eeuw staan). 
Let op! Bij treurwilg en nabij groot infobord 
steekt u de doorgaande weg over en loopt u  RD 
(rode rechthoek) de asfaltweg, gelegen tussen de 
huisnr. 18 en 36, omlaag. (U loopt dus niet RD de 
doorgaande weg omlaag). Aan de T-splitsing voor 
huisnr. 8 gaat u L (rode rechthoek) de asfaltweg 
omlaag, die een veldweg wordt die naar links 
buigt.   
 

(Als u hier aan de T-splitsing R gaat, dan komt u 
meteen bij de voorkant van de prachtige 
gerestaureerde voormalige kasteelhoeve van 
Chateau de Foret. (Nu Ferm Loups met op de mooie 
binnenplaats horeca). Voor de voormalige hoeve 
staat het grote monument “Tragédie de Forêt 
(voorzijde monument andere kant). Dit 
oorlogsmonument herinnert aan de 57 
verzetsstrijders die aan het einde van de Tweede 
Wereldoorlog werden vermoord.. Het hier vlakbij 
gelegen oorspronkelijke kasteel, in rococostijl, 
brandde in sept 1944 af. Dit kwam omdat de nazi's 
wraak wilden nemen op een aantal verzetsstrijders 
die zich in de omgeving schuil hielden. Hierbij werden 
57 verzetsstrijders vermoord en werd het kasteel in 
brand geschoten. Na de Tweede Wereldoorlog werd 
het kasteel herbouwd.  Als u met de rug naar de  
voorkant van het monument L gaat, dan heeft u na 
bijna 100 m links zicht op  het  Chateau de Foret). 
 

Volg nu lange tijd de veldweg RD. Negeer zijpad 
links en volg de veldweg RD (rode rechthoek) met 
prachtig uitzicht over het dal van de Vesdre. Aan 
het einde van de veldweg loopt u via houten 
doorgang het weiland in. Steek het weiland RD 
(rode rechthoek) over en ga aan de bosrand, met 
rechts van u een wilduitkijkpost, door de nauwe 
doorgang (rode rechthoek). Neem nu meteen 
schuin L het bospad omlaag en loop RD het 
bospad omlaag (rode rechthoek). Aan de 3-
sprong gaat u scherp R (rode rechthoek) verder 
omlaag.   
 

5. Bij uitzichtpunt bij zitbank (6,4 km) en heel 
groot houten kruis met Christusbeeld buigt het 
bospad  scherp L (rode rechthoek) omlaag. (Hier 
heeft u mooi uitzicht o.a. op Trooz). Bij zitbank buigt 
het pad scherp R verder omlaag.  Aan de 4-

sprong bij zitbank gaat u scherp R verder omlaag. 
Beneden aan de asfaltweg gaat u L.  
 

(Even verder, aan de andere kant van de brug over 
de Vesdre, een zijrivier van de Maas, staat een 
zitbank (7,1km).  
 

Aan de 3-sprong gaat u L (rode rechthoek) de 
asfaltweg omhoog Boven steekt u bij de 
spoortunnel Trooz (1841) via het viaduct de 
spoorlijn Aken -  Verviers -Luik over en volgt u de 
asfaltweg RD omhoog door het bos. Negeer bij 
zitbank twee bospaden links omhoog en blijf de 
weg RD (rood-wit/Promenade 7) volgen. Bij 
huisnr. 4 wordt de asfaltweg even een steil 
stijgende weg.  U passeert huisnr. 24 en volgt 

verder de weg omhoog. 
 

6. Negeer boven bij bordje Promenade 7 veldweg 
rechts en volg de asfaltweg RD. Aan de 3-sprong 
in het gehucht Gelivaux gaat u R (Aux Quatre 
Bonniers) omhoog. Na 50 m bij de huisnrs. 3 en 5 
(op brievenbus) en voor waterpoel en verbodsbord 
voor vrachtauto’s gaat u L het graspad in langs 
een zitbank.  Het pad buigt naar rechts en loop de 
houten trap omhoog. Via een draaihekje 
(stegelke) loopt u het weiland in. Steek dit schuin 
L omhoog over en ga boven in de linkerhoek door 
het volgende stegelke. 
 

(Soms lopen in dit weiland “valse” paarden. Loop dan 
terug en loop de smalle asfaltweg steil omhoog. Aan 
de T-splitsing gaat u L (Rue Hanez). Ga nu bij huisnr. 
95 R de asfaltweg omlaag Ga nu verder bij zin 1 in 
punt 7).  
 

Volg dan het smalle graspad gelegen tussen twee 
afrasteringen.  Aan de grindweg bij enkele huizen 
gaat u L omhoog.  Aan de T-splitsing gaat u L de 
asfaltweg omhoog. Meteen daarna gaat u bij 
huisnr. 95 R de asfaltweg omlaag.    
 

7. Bij huisnr. 97 gaat u RD (geel-rood) het bospad 
omlaag. Volg nu lange tijd het smalle pad door en 
langs bosranden RD (geel-rood).  Aan de 3-
sprong gaat u R omlaag. Vlak daarna aan de 3-
sprong gaat u RD (geel-rood) de brede veldweg 
omlaag. Aan de 5-sprong bij zitbank gaat u RD 
(geel-rood) de asfaltweg omlaag. Let op! Waar de 
weg naar links buigt, gaat u voor huisnr. 19 en bij  
groene brievenbus RD (geel-rood) het smalle 

holle pad omlaag (blauwe rechthoek). (Dus niet 
over de brede grindweg). Volg geruime tijd het 
dalende stenige pad. Aan de 3-sprong, voorbij 
huisnr. 3, gaat u L het pad omlaag met rechts van 
u een oude muur (blauwe rechthoek). Het pad 
buigt beneden naar links en u wandelt langs de 
Vesdre en even verder langs een hoge rotswand. 
(U passeert een zitbank (11,4km)).   
 

8. Volg het pad, dat een eind verder achter langs 
enkele huizen, loopt. Let op! Net vóór  bruggetje 
en bij waterpomp gaat u L over het asfaltweggetje 
langs huisnr. 172 met rechts van u een molentak 
van de Vesdre. Steek aan het eind de 
voorrangsweg over en loop RD  (rue Cour 
Monville).  
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Meteen daarna buigt voor het grijze huis (nr. 141) 
de weg naar links. Meteen daarna gaat u R en 
loopt u langs huisnr. 135 het trappenpad 
omhoog.  Boven aan de trappen gaat u L.  Aan de 
Y-splitsing bij huisnr. 125 B gaat u R (Rue du 
Ruissseau).  Negeer trappenpad links omlaag en 
lloop verder RD met links beneden van u het 
beekje Hazienne. Steek bij twee bruggetjes het 
rechtse bruggetje over en volg het pad langs 
huisnr. 296 RD (groen kruisje).  
 

9. Aan het eind steekt u schuin R de doorgaande 
weg over ga bij zitbank de asfaltweg omlaag.  
Volg nu RD (Moulin Lochet) de licht stijgende 
asfaltweg langs huisnr. 19  Aan het eind van de 
asfaltweg gaat u RD (Moulin Lochette) over het 
pad.  (Na 100 m passeert u een zitbank). Blijf nu RD 
lopen met links van u de beek en rechts een oude 
fabriek (blauwe rechthoek/groen kruisje) Steek de 
voorrangsweg over en ga RD de doodlopende 
asfaltweg (Cowette/groen kruisje) in langs huisnr. 
350. Steek bij brug de asfaltweg (rue Tonvoie) 
over en ga RD (groen kruisje) het pad omlaag. 
Steek het bruggetje over en loop RD over de 
asfaltweg. Vlak daarna aan de 4-sprong gaat u RD 
(Promenade 10/groen kruisje) langs huisnr. 14. 
(Bij huisnr. 20 passeert u een oud stenen wegkruis).  
Aan  de Y-splitsing gaat u L (groen kruisje). (U 
blijft dus beneden).  Vlak daarna aan de Y-splitsing 
gaat u R (Promenade 10/groen kruisje) omhoog 
langs huisnr. 44.   
 

10. Voorbij het laatste huis (nr.50) gaat u bij 
verbodsbord R (groen kruisje) het onverharde 
pad omhoog en loop even verder het lange 

trappenpad omhoog. Volg geruime tijd het 
bospad en negeer zijpad links omlaag.  Een 
eindje verder loopt u het volgende lange  
trappenpad omhoog. Boven gaat u L de smalle 
asfaltweg omhoog.  Aan de T-splitsing in Olne 
gaat u R de doorgaande weg omhoog. Meteen 
daarna aan de 3-sprong bij friterie/restaurant La 
Frite du Vilage gaat u L richting Soumagne. 
Voorbij huisnr. 23 gaat u L de asfaltweg omlaag 
langs een parkeerplaats.  Beneden aan de 4-
sprong bij voorrangsweg gaat u R de 
doodlopende asfaltweg omhoog.   
 

11. Negeer zijweg rechts en loop RD (Promenade 
1/paarse rechthoek). Bij waterput buigt de weg 
links omhoog. Let op! Loop links van de inrit van 
huisnr. 10 en bij verbodsbord RD (paarse 
rechthoek) het verharde pad in langs de huisnrs. 
27 en 29.  Het pad wordt onverhard en volg dit 
pad nu geruime tijd RD. Bij huisnr. 4 wordt het 
pad een stijgende asfaltweg.  (Kijk even verder nog 
even achterom). Boven aan de 4-sprong gaat u RD 
(Chemin de la Justice/Promenade 1/paarse 
rechthoek).  Beneden aan de kruising  gaat u  R 
omhoog langs huisnr. 42. (U verlaat hier 
Promenade 1/paarse rechthoek). Aan de T-splitsing 
bij plaatsnaambord Rafhaij gaat u L. Neem vlak 
daarna de eerste weg R (Rue Mitoyenne) omlaag.  
Aan de kruising bij wegkruis gaat u RD (Rue des 
Anges) en u loopt Ayeneux binnen. Let op!  Na 
100 m gaat u bij 3 witte betonblokken R het 
graspad omlaag  langs de groene afrastering. 
(Beneden ziet u 3 vijvers. Mogelijk ziet u hier 
damherten lopen). U komt weer bij het grasveldje 
en zitbank aan de Rue des Genèts. 

 
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.   

 

 
 


