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Tijdens deze prachtige zeer pittige wandeling met veel hoogteverschil  wandelt u omlaag naar Goffontaine 
dat gelegen is  in het dal van de Vesdre.  Op de terugweg passeert u de dorpjeses Cornesse en Soiron.  
Door het hoogteverschil biedt deze route prachtige vergezichten op Pays de Herve. Er zit een pittige 
bosafdaling in.  Neem zelf proviand mee, er staan echter weinig zitbanken. In Soiron is een restaurantje dat 
in het weekend geopend is en een lunchroom, die maandag gesloten is. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 13,22 km  3.30 uur  147 m  403 m 
 

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.   



  blz 2 van 3 

 

Startadres: De kerk van Olne,  Rue Village 55, Olne.   
Net vóór de kerk gaat u L (Rue du Presbytère/ook wel Place Servais genoemd) en parkeer daar.     
 

U kunt ook parkeren op de grote parkeerplaats (200 plaatsen), de bij de straat Bouteille 11 ligt. Loop dan 
vanaf de parkeerplaats richting Village Center (250 m). Bij de school gaat u R het klinkerpad omlaag. 
Beneden aan de doorgaande weg gaat L en u komt meteen bij de kerk. 
 

                                                                   
 

430. OLNE 13,2 km 
 

Met uw rug naar het trappenpad naar de Saint 
Sébastienkerk (1760-1761) gaat u R.  
 

(U kunt ook via het kerkhof met links de kerkhofmuur 
waarin oude grafstenen uit circa 1600 zijn gemetseld. 
Voorbij het grote muurkruis (1878) verlaat u het 
kerkhof en gaat u R).  
 

Meteen daarna gaat u aan de 3-sprong R (Rue du 
Presbytère) omhoog.  Aan de 4-sprong bij de 
voormalige basisschool/école communale (1878) 
gaat u RD (Les Très/Filpau). Meteen daarna gaat  
u aan de Y-splitsing, met rechts de voormalige 
basisschool, R (Les Très/blauwe ruit/gele 
rechthoek (rh)) over de asfaltweg, die een smalle 
asfaltweg wordt. Na 200 m wordt de smalle 
asfaltweg een veldweg met voor u mooi uitzicht. 
Bijna 200 m verder, meteen voorbij breed ijzeren 
hek gaat u L (gele rh/blauwe ruit) via poortje met 
draaihekje (dh) het weiland in.  Ga nu meteen R 
(gele rh/blauwe ruit) door het weiland omlaag met 
rechts de haag. Loop RD (gele rh/blauwe ruit) het 
volgend weiland in en loop RD door dit weiland 
omlaag met rechts een groepje essen. Via  
poortje/dh verlaat u het weiland en loopt u RD 
(gele rh/blauwe ruit) het smalle paadje omlaag. 
Via volgend poortje/dh tegenover rechts staande 
met breuksteen gebouwde woning loopt u het 
volgende weiland binnen. Na 25 m gaat u L  (gele 
rh/blauwe ruit) door het weiland omlaag met 
rechts afrastering/haag. Aan de bosrand gaat u R 
door het volgende poortje/dh en loop RD   (gele 
rh/blauwe ruit) door het volgende weiland 
omlaag. Beneden gaat voorbij poortje/dh   R (gele 
rh/blauwe ruit) het stenige holle pad omlaag.     
 

2. Na 300 m gaat u L de smalle asfaltweg omlaag 
en u loopt Touvoye binnen. Aan de  5-sprong  
gaat u L (Petit Vaux) de smalle asfaltweg omlaag 
met rechts het beekje La Bola en links een rij 
leuke huizen. Steek het bruggetje, waar drie 
beekje samenvloeien, over en loop RD het pad 
omhoog. Steek boven de asfaltweg (Rue Tonvoie) 
over en loop RD (Rue Cowette) de doodlopende 
omlaag met rechts de beek/doorgaande weg. Aan 
het eind van de weg bij de doorgaande weg gaat 
u meteen bij verbodsbord L/RD (Chaudchamps) 
de smalle asfaltweg met reling omhoog. Na 30 m 
gaat u bij garagepoort scherp L (groen kruisje) en 
loop dan bij huisnr. 328 de stenen trap omhoog. 
Na de trap loopt u RD het steile bospad omhoog. 

Na 50 m gaat u boven L (blauwe ruit) de smalle 
asfaltweg omhoog, die u geruime tijd RD volgt.  
 

3. Na 400 m buigt de asfaltweg in de buurtschap 
Grihanster bij woning (nr. 22A) met houten 
gevelbekleding links omhoog en u passeert 
enkele leuke optrekjes.  
 

(Na 400 m heeft u bij huisnr. 13 rechts mooi uitzicht 
over het Vesdre dal).   
 

Na 600 m bij mooi met breuksteen gebouwd huis 
en waar de asfaltweg begint te dalen, gaat u R  
(Maison Bois) de grindweg omhoog, die 100 m 
verder een licht stijgende veldweg/graspad wordt 
die u RD (geel-rood/gele rh/blauwe ruit) volgt. Na 
400 m gaat u aan de omgekeerde Y-splitsing RD  
(geel-rood/gele rh/blauwe ruit) de veldweg door 
de bosstrook omhoog, die na 400 m bij  groot wit 
huis een asfaltweg wordt.  Na 700 m gaat aan de 
3-sprong RD (Croix Maga). Na 40 m gaat u R  het 
smalle pad omlaag met rechts een haag en links 
een weiland.  Omlaag lopend gaat u na bijna 200 
m in het bos aan de Y-splitsing R het smalle 
stenige paadje omlaag.  
 

(Loop nu heeel voorzichtig dit steile, stenige moeilijk 
te belopen bospaadje omlaag. Na 200 m is het 
dalende  bospaadje iets beter te belopen).  
 

4.  Na 300 m, bij instroom van regenwater en waar 
u de Vesdre ziet, loopt u RD het pad 
omlaag/omhoog met rechts achtertuinen van 
woningen. Bij bijzondere elektriciteitstoren loopt 
u RD het bospad omhoog. Negeer zijpaden.  Na 
500 m wordt het bospad een betonweg/asfaltweg 
die u RD door het dorp Goffontaine omlaag loopt.  
(Meteen links huisnr. 18 c passeert u een aardig 
optrekje).   200 m verder aan de 5-sprong voor de 
Saint Monon/St. Munokerk (1889-1891) neemt u 
tweede smalle asfaltweg L (Goffontaine) richting 
cimetière langs huisnr. 6.   
 

(Omhoog lopend passeert u na 300 m een zitbank 
(5,8 km) met mooi uitzicht over het Vesdredal, Vlak 
daarna passeert u het hellingkerkhof waar enkele 
oude graven opstaan. Nog eens 200 m verder 
passeert u weer een zitbank met mooi uitzicht).   
 

Na 600 m gaat u aan de 3-sprong bij verbodsbord  
RD (groen kruis) over de veldweg, die na 150 m 
een bosweg wordt, met links de bosrand en 
rechts mooi uitzicht. Negeer zijpaden.   
 



  blz 3 van 3 

 

5. Na 600 m passeert u een met breuksteen 
gebouwd huis. Let op! 100 m verder gaat u L 
(groen kruis) scherp L het smalle pad omhoog 
met omhoog lopend een eind verder rechts mooi 
uitzicht. Na 300 m, bijna boven, loopt u het bos in. 
Blijf het nu het smalle pad door en langs bosrand 
RD volgen. 300 m verder aan de 3-sprong in 
Cornesse voor huisnr. 6 (staat op brievenbus)  gaat 
u L de smalle asfaltweg omhoog en u loopt even 
verder links van het mooie met breuksteen 
gebouwde huis (huisnr. 5) RD tussen 2 huizen 
door. Meteen daarna buigt de asfaltweg links 
omhoog.     
 

(Omhoog lopend heeft u bij straatnaambord Rue 
Thibaumont) links mooi uitzicht).  
 

Na 300 m gaat u boven aan de 3-sprong bij groot 
wegkruis/oorlogsmonument in Cornesse R. Aan 
de 3-sprong loopt u RD richting kerk.  
 

6. Aan de kruising gaat u RD (Les Bouhais) met 
links de met breuksteen gebouwde kerk Notre 
Dame l’Assomption (1896).  
 

(Hier aan de kruising hangt rechts (Rue 
Mortbonhomme) een bord met oude foto’s van 
Cornesse).   
 

Vlak daarna passeert u links het sportcomplex 
van RFC Cornesse.  
 

(Even verder kunt u R over de parkeerplaats lopen 
en dan komt bij een speeltuin waar een picknickbank 
en een zitbank/afvalbak staat. Hier heeft u prachtig 
uitzicht over het Vesdredal  o. a op Pepinster. Een 
mooi pauzeplek na 8,5 km).  
 

Bijna 200 m verder gaat u meteen voorbij huisnr. 
20 en bij huisnr. 24 L de doodlopende asfaltweg 
omlaag, die een eindje verder een dalend smal 
gras- bospad wordt en waar u meteen rechts een 
ouderwetse kippenren passeert.  Beneden aan de 
asfaltweg gaat u R omlaag. 50 m verder 
tegenover picknickbank gaat u L de veldweg 
omlaag. (Links staat een bijzonder huisje). Negeer 
bospad rechts en loop RD (rood 1) het bospad 
omhoog. Beneden  gaat u RD (rood 1) de 
asfaltweg omhoog.  Negeer na 150 m boven bij 
huis met 3 dakkapellen veldweg links. Negeer 
zijpaden en volg geruime tijd de dalende en 
stijgende smalle asfaltweg RD.    
 

7. Na 1 km gaat u boven aan de kruising bij 
wegkruis in Saint Germain links van huisnr. 161 
RD (rood1) de asfaltweg omlaag, die na 100 m 
een smal dalend pad gelegen tussen 
meidoornhagen wordt. 
 

(Omlaag lopend ziet u beneden de grote St 
Rochuskerk in Soiron).  
 

Na 200 m gaat u L de asfaltweg omlaag.  Voorbij 
wegkruis gaat u beneden R de asfaltweg omlaag 
en u loopt Soiron binnen.  
 

(Omlaag lopend passeert voorbij zitbank en 
Mariakapelletje aan boom de voormalige pastorie 
(1764)  met tekst boven de deur). 
 

Beneden aan de 3-sprong bij wegwijzers gaat u L 
richting Olne.  
 

(Als u hier R over het pleintje loopt, dan komt bij de  
historisch openbare wasplaats (lavoir). Hier werd 
gewassen en werden de laatste nieuwtjes 
uitgewisseld. Hier staan onder lindebomen twee 
zitbanken). 
 

Aan de 4-sprong gaat u RD en u  passeert even 
verder links het leuke restaurantje La Taverne 
met terras. (U kunt hier ook alleen maar een kop 
koffie drinken of een boulet Liégeios eten). Boven 
aan de kruising bij lunchroom D’un Coin à L’autre 
(ma. gesloten) gaat u L richting Olne.  
 

(Hier staat rechts aan het pleintje de grote St 
Rochuskerk. De huidige kerk is na een aardbeving in 
1693 in 1723-1725 herbouwd. Rond de kerk ligt het 
kerkhof  waarop  grafzerken en grafkruisen vanaf de 
16e eeuw maar vooral de 17e  eeuw staan. Loop 
even een rondje rechts om de kerk. Aan de andere 
van  de kerk passeert u een kindergraf en ziet u 
rechts in muur gemetselde grafstenen uit de 17 
eeuw). 
 

Na 30 m gaat u aan de 3-sprong bij school RD 
richting Olne.  
 

(Meteen links passeert u het voormalig gemeentehuis 
(1868) waar tegen de muur een plaquette hangt over 
Nicolas Garçou waarnaar de school is genoemd). 
 

8. Negeer zijwegen en volg RD (Rue du Tilleul) de 
stijgende asfaltweg.  
 

(Even verder bij wegversmalling passeert u rechts 
een wegkruis en meteen daarna bij twee hekken en 
halfronde afrastering ziet u rechts in het grote park  
kasteel Soiron (1723-1749)).  
 

Na 400 m gaat u bij halfronde oude waterput en 
bij verbodsbord L (Puits Ronaval/geel-rood) de 
smalle asfaltweg omhoog. Negeer zijpaden en 
volg geruime tijd de smalle asfaltweg door het 
mooi landschap.  
 

(Omhoog lopend passeert u na 700 m bij muurkruis 
het grote huis (nr. 5) met hardstenen omlijste ramen 
en deur).  
 

Na 1,2 km wordt de asfaltweg een veldweg. Bijna 
400 m verder, meteen voorbij het huis met 
straatnaambord  “Grand Champ”, gaat u aan de 
4-sprong RD de verharde weg omhoog. Na 400 m 
gaat u aan de kruising bij hoge gsm-mast en 
wegkruis  RD met rechts het sportcomplex van 
Royal Jeunesse Sportive Olnoise. Na de volgende 
400 m gaat u in Olne voorbij de sporthal aan de 4-
sprong de tweede weg R omlaag richting Centre 
Village.  
 

(Degene, die gestart is vanaf de grote parkeerplaats 
gaat u R de eerste asfaltweg omhoog. Voorbij de 
school komt u weer bij de parkeerplaats). 
 

Aan de 4-sprong gaat u R (Rue du Presbytère) en 
u passeert meteen links het voormalig 
gemeenschapshuis Réveil Olnois (1924).  U komt 
weer  bij kerk Eglise Saint Sébastien.  


