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Tijdens deze pittige wandeling door het prachtige Pays de Herve sud wandelt u in 9,5 km naar het 
historische stadje Limbourg, waar u rondje doorheen loopt. De terugweg begint een flinke klim door het 
bos en weilanden naar Bilstain. U wandelt door diverse weilanden met de bekende klaphekjes en 
schitterende uitzichten. U kruist tweemaal de Vesdre.  Voorbij punt 3 in Andrimont kunt u pauzeren bij 
Tearoom Histoire de Familles, open vanaf 10.30 uur, dinsdag gesloten. In Limbourg zijn twee 
horecagelegenheden. 
 

Startpunt: Parkeerplaats bij de kerk van Bilstain, Au Pairon, Bilstain (B). 
 

 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

15,00 km  4 uur  117 m  334 m 
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465. BILSTAIN – LIMBOURG 15 km 
 

1.   Met uw rug naar de St. Rochuskerk en het 
kerkhof gaat u L de doorgaande weg omhoog met 
links de parkeerplaats/speelveld. Aan de 3-
sprong voor de École communale de Bilstain en 
bij muurkruis gaat u L (Rue Neupro).  Aan de T-
splitsing gaat u R (Tri Dieux). Waar voorbij het 
nieuwbouwhuis gebouwd met breuksteen de weg 
links omlaag buigt en een dalende veldweg 
wordt, loopt u RD via wit poortje/draaihekje (dh)  
het weiland in en loop RD met rechts een hoge 
haag. Via volgende poortje/dh loopt u het 
volgende weiland in dat u schuin links 
oversteekt. Via volgende wit poortje/dh loopt u 
RD door het volgende weiland omlaag. Bij hoge 
haag gaat u door alweer een wit poortje/dh en 
loop dan schuin links het weiland omlaag naar de 
bosrand. Bij de bosrand gaat u via het in het bos 
staand wit poortje/dh het bospad omlaag.  
 

2. Loop de houten trap omlaag en via draaihekje  
steekt u RD de twee naast elkaar liggende 
veldwegen, die op het  motorcrossterrein liggen, 
over. Meteen daarna loopt u de houten trap 
omhoog en loopt u via wit poortje/dh het weiland 
in dat u precies RD omhoog oversteekt. Boven 
loopt u via wit poortje/dh het volgende weiland en 
ga dan meteen R omhoog met rechts een haag.  
Boven in de rechterhoek bij breed ijzeren hek 
gaat u L verder door het weiland met rechts een 
haag/asfaltweg  100 m verder aan het eind van de 
heg gaat u bij infobord R door het witte 
poortje/dh en ga dan L de asfaltweg omlaag met 
rechts mooi uitzicht.  Na 100 m, waar rechts het 
bos begint, gaat u schuin R (geel-rood)  het 
bospad door de bosstrook omlaag. Na 400 m 
buigt het pad bij stenen veldkruis (1801) links 
omhoog en wordt een stijgende veldweg/pad met 
schuin links mooi zicht op de watertoren in 
Andrimont waar u straks langs komt. Na bijna 400 
m gaat u boven bij boerderij RD over de licht 
stijgende smalle asfaltweg, die u geruime tijd RD 
volgt met rondom mooi uitzicht.   
 

3. Na 900 m gaat bij hoge elektriciteitstoren in 
Andrimont  L (Chemin de Wooz/geel-rood) de 
doorgaande weg omhoog. Loop over het links 
van de weg gelegen (grind)pad. (Na 150 m 
passeert u links het kerkhof), Negeer na 300 m bij 
plaatsnaambord Andrimont zijweg rechts.  Vlak 
daarna aan de 3-sprong gaat u L (Sur le 
Tombeux) omlaag.   
 

(Heeft u al zin koffie, dan kunt u hier RD naar 
Tearoom Histoire de Familles lopen (300 m). De 
tearoom ligt aan de rechter zijde, net voorbij weg 
rechts). 
 

Aan de 3-sprong bij huisnr. 26 gaat u R  en volg 
RD stijgende asfaltweg.  

(Hier aan de 3-sprong staat links bij 
bushalte/begraafplaats een oorlogsmonument). 
 

Na 250 m gaat u aan de 3-sprong voor huis met 
witte leisteen bij verbodsbord L omhoog en u 
passeert rechts de watertoren/château d’eau.  
Aan de 3-sprong bij stenen wegkruis, 
oorlogsplaquette,  zitbank en de watertoren 
(1928/900m³) loopt u RD over de smalle asfaltweg   
 

(Hier bij stenen kruis zijn op 8 sept. 1944 zes 
inwoners van de nabij gelegen buurtschap La 
Neuville gefusilleerd).  
 

Na 50 m passeert een woning (nr. 27) met veel 
klimop en 10 m verder gaat u bij ijzeren hek R het 
smalle pad gelegen tussen haag en afrastering 
omlaag. Beneden aan de asfaltweg gaat u L. 
Negeer zijwegen. Na ruim 400 m gaat u aan de Y-
splitsing voor huis met grijze gevelleien R over 
de asfaltweg.   
 

4. Negeer zijpaden en volg geruime tijd de 
verharde weg, die een smalle dalende verharde 
weg wordt.  
 

(Na 200 m bij ijzeren hek en bordje “privé” heeft u 
mooi uitzicht.  
 

Waar de dalende weg voorbij huisnr 31 rechts 
omlaag buigt, heeft u prachtig uitzicht over het 
Vesdre dal.  
 

Na 800 m bij waterpompstation ziet u schuin links 
voor u de kerk in Limbourg waar u straks langs komt. 
 

Na 1,3 km loopt u bij spoortunnel heel even langs de 
spoorlijn).  
 

Na 1,7 km steekt u beneden bij Mariabeeld en 
zitbank via brug de Vesdre over (6,4 km). Steek 
meteen daarna  de doorgaande weg  over en ga L 
over het trottoir.  Aan de grote rotonde met het 
kunstwerk “industrieel erfgoed” gaat u R en steek 
het zebrapad over.  (U loopt nu half om de rotonde 
heen). Steek nog tweemaal een zebrapad over.  
 

5. Ga dan bij verbodsbord R (Bellevaux 37-75) de 
asfaltweg omhoog.  Na 250 m gaat u boven bij 
huisnr. 49 R de brede grindweg omhoog met links 
houten afrastering van paardenweiland.     Na 100 
m buigt grindweg naar rechts en dan heeft u 
rechts uitzicht op de watertoren waar u bent 
geweest. 150 m verder buigt de stijgende 
grindweg naar links en ga dan meteen R de steile 
grindweg omhoog  
 

(Dit is slechts een afkorting, als u het te steil vindt 
dan kunt u de stijgende grindweg blijven volgen, die 
even verder naar rechts buigt).   
 

Boven gaat u R verder de grindweg omhoog.  
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Na 250 m passeert u een zitbank met mooi 
uitzicht en dan gaat de grindweg minder steil 
omhoog. 700 m verder passeert een grote 
carréhoeve.   
 

6. Let op! Bijna 100 m verder, vlak  voor rechts 
staande lantaarnpaal en grijze trafokast (694A) 
gaat u L via houten klaphek (ketting los en weer 
vast maken) het weiland in.  
 

(U kunt hier ook RD de grindweg blijven volgen.   
 

(Na 200 m passeert u rechts zitbank met links 
prachtig uitzicht).  
 

Na 400 m gaat u aan de 3-sprong in Halloux RD over 
de asfaltweg. Vlak daarna aan de kruising bij hoger 
gelegen St. Annakapel (1774) gaat u L de asfaltweg 
omlaag. Na 600 m gaat u in Limbourg aan de 4-
sprong bij verkeersspiegel en vijver RD. Ga nu verder 
bij **** in punt 7). 
 

(Hier in weiland heeft u schitterend uitzicht. Links 
voor u in de verte ligt Bilstain (rode daken)).   
 

Loop nu schuin R door het weiland omlaag  
richting kerktoren van Limbourg met links twee 
bomen/struikgewas.  
 

(Staan er koeien in het weiland, loop er dan in een 
boog omheen. Loop dan meteen R naar de hoek van 
de afrastering van volgend weiland en loop RD 
verder door het weiland met rechts de afrastering.  In 
de hoek gaat u L door het weiland omlaag net rechts 
struikgewas.. Ga dan verder bij de volgende zin).   
 

Beneden in de hoek gaat u R over het koeienpad 
met rechts struikgewas. Na 50 m gaat u door het 
draaihekje (even los en vast maken)  en loop RD 
door het volgende weiland met rechts 
struikgewas. (Na 100 m ziet u voor u weer de kerk 
van Limbourg). Na bijna 400 m verlaat u via 
draaihekje het weiland en loop RD over het pad 
met links het weiland.  Beneden aan de  veldweg  
gaat u R. 
 

7. Aan de 4-sprong bij verkeersspiegel in 
Limbourg gaat u bij vijver L over de doorgaande 
weg  **** (Hier komt u straks terug. Hier heeft u mooi 
zicht op kasteel Poswick). Een eindje verder 
passeert u links een grote parkeerplaats. Boven 
aan de 4-sprong in het oude stadje Limbourg, met 
rechts Château Poswick (1875-1930) en voor u 
het prachtige plein (Place Saint-Georges), gaat u  
L richting Dolhain.  Na 50 m komt u rechts bij 
taverne Aux Ambassadeurs (11 A)  een mooie 
pauzeplek na 9,5 km lopen.    
 

(Als u bij de taverne RD loopt over het 
grasveld/esdoorns dan heeft u even verder bij  
zitbanken en glijbaan mooi  uitzicht o.a. weer op de 
watertoren). 
 

Loop vlak voorlangs het restaurant R het straatje 
omlaag. Na bijna 100 m, waar de asfaltweg bij 
schietgaten naar links buigt, gaat u R door het  
smalle steegje gelegen tussen twee muren. Aan 
het mooie plein gaat u  L omlaag.   
 

(Aan het plein staan rijksmonumentale huizen 
(17e/18e eeuw), het stadhuis en twee waterpompen. 

Het stadje ontstond rondom de vesting die daar in de 
vroege middeleeuwen werd gebouwd en uitgroeide 
tot de hoofdstad van het hertogdom Limbourg (1082-
1795). Het stadje werd door zijn strategische ligging 
verschillende malen belegerd en veroverd en 
uiteindelijk ontmanteld door Lodewijk XIV, de Franse 
Zonnekoning (1638-1715). Tijdens een grote brand in 
1834 gingen veel oude huizen verloren). 
 

Vlak daarna bij de rijksmonumentale openbare 
waterpomp, waarop een Mariabeeld met kind 
staat, gaat u bij Brasserie Saint George R omlaag.  
 

(Hier staat links bij de in grond liggende 
“struikelstenen” en bij onderdoorgang het voormalige 
gemeentehuis waar het toeristenkantoor/galerie zich 
bevindt. In het toeristenkantoor (ingang 
onderdoorgang, staat een grote maquette van het 
oude stadje).  
 

Meteen daarna voor de grote kerktoren van de 
gotische Église Saint-Georges (Sint Joriskerk/15e 
eeuw) gaat u R.  
 

(U kunt hier naar het kerkhof met de vele oude 
bijzonder grafstenen lopen (150 m). Ga dan hier L 
het kasseiensteegje omlaag. Aan de kasseienweg, 
die meteen naar links buigt, gaat u R omlaag. Aan de 
T-splitsing voor twee kasteeltorens gaat u R de 
asfaltweg omlaag en u komt meteen rechts bij het 
kerkhof waar u een rondje over het kerkhof kunt 
lopen Op het kerkhof staan vele oude bijzondere 
grafstenen o. a.  de grafkapel van de fam. Poswick).   
 

Meteen daarna aan de Y-splitsing, met links in het 
parkje de rijksmonumentale waterpomp, gaat u 
bij het smalste huisje van Limbourg met blauwe 
deur R  het kasseienstraatje  omhoog.   
 

8. Aan de T-splitsing voor muur gaat u R en u 
komt weer op het mooie plein waar u nu L 
omhoog loopt.   
 

(Omhoog lopend passeert u meteen de waterpomp 
genaamd La grande pompe (1510), die de 
belangrijkste waterpomp van het vestingstadje was) 
 

Aan de kruising, einde plein bij Château Poswick, 
gaat u RD de asfaltweg omlaag. (Hier heeft u 
eerder gelopen). Waar de dalende weg na bijna 
100 m bij verkeerspiegel naar rechts buigt, gaat u 
10 m verder meteen voorbij ijzeren hek L (rode 
rechthoek/blauwe ruit) het pad omlaag met links 
de tuinmuur.  Beneden aan de T-splitsing, einde 
muur,  met mooi uitzicht gaat u R de grindweg 
omhoog en negeer meteen zijpad links en u 
passeert meteen links een privétennisbaan.   
 

(Boven vlak voor aardig optrekje heeft u scherp 
rechts nog mooi zicht op het oude vestingstadje).   
 

Aan de T-splitsing gaat u R de smalle asfaltweg 
omlaag. Meteen daarna aan de 4-sprong bij vijver 
gaat u R. Meteen daarna gaat u L over de 
grindweg met links de vijver. Bij houten huisje 
wordt de grindweg een smal dalend bospad dat 
beneden naar links buigt en een smal stijgend 
bospad wordt met boven links een beukenhaag 
(Dit pad kan soms begroeid zijn).  
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Boven aan de 4-sprong gaat u R de veldweg 
omhoog.  (Hier aan de 4-sprong bent u ook al 
geweest).    
 

9. Aan de 3-sprong bij verbodsbord gaat u bij 
ijzeren hek R de veldweg/graspad omhoog, die 
boven naar links buigt. Ga boven door het 
draaihekje en meteen daarna bij  breed hek en 2-
stammige  boom gaat u R het brede pad omlaag 
dat een hol dalend wordt. (Na 100 m heeft u bij 
ijzeren hek weer mooi uitzicht). Let op!  Na 300 m 
gaat u L via witte poortje/dk een weiland in en 
loop RD met voor u prachtig uitzicht. Meteen 
daarna bij einde haag gaat u schuin L door het 
weiland omlaag en loop even verder links langs 
een omgevallen boom/klein “bosje” door het 
weiland verder omlaag met rechts beneden een 
hoeve. Ga beneden bij inrit van hoeve door het 
witte poortje/dh en ga L de grindweg, die een 
asfaltweg wordt omlaag. U passeert huisnr. 29 A  
en volg dan geruime tijd RD de dalende smalle 
asfaltweg langs de spoorlijn, die na bijna 400 m 
rechts door het spoorwegviaduct buigt.  Na 600 m 
steekt u beneden via brug (1854) de Vesdre over.  
 

10.   Vlak daarna aan de voorrangsweg (N61) gaat 
u L met links in weiland de Vesdre. (Loop links van 
de weg). Waar na 250 m het bos rechts eindigt, 
gaat  R (gele rechthoek, die andere kant op gaat) 
het bospad door de bosrand omhoog. Na 150 m 
gaat u aan de 3-sprong L (gele rechthoek, die 
andere kant op gaat).  Negeer meteen zijpad 
rechts omhoog. Meteen daarna aan de 3-sprong 
gaat u L  omlaag/omhoog. Volg nu geruime tijd 
het mooie paadje door de helling van het steile 
hellingbos met links beneden het Vesdre dal.   
 

(Na  400 m, waar het pad naar rechts buigt passeert 
u rechts de flinke rots genaamd Pique de Napoléon).  
 

Na 600 m wordt het smalle bospad een dalend 
bospad. Negeer zijpaden. 400 m verder beneden 
bij weiland en voor ijzeren rooster gaat u R het 
bospad omhoog.  Na ruim 50 m gaat u aan de Y-
splitsing R omhoog.  
 

(U kunt hier ook RD over het pad lopen dat na 50 m 
bij weiland rechts omhoog buigt. Aan de kruising gaat 
u L. Ga nu verder bij **** in dit punt).  
 

Aan de kruising van bospaden loopt u  RD verder 
omhoog.  **** Via draaihekje verlaat u even verder 
het bos en loop dan RD (iets naar rechts) door 
het weiland omhoog. Boven in de rechter hoek bij 
veedrinkbak gaat u door de smalle  houten 

doorgang en ga dan meteen L door het volgend 
weiland met links afrastering.  
 

(Kijk hier bij veedrinkbak nog even achterom en u ziet 
weer de watertoren).  
 

Vlak daarna gaat u door het volgend draaihekje  
en loop RD door het weiland met links 
afrastering. 
 

11. Let op!  Bij rechts in weiland staande haag 
loopt u RD door het midden van het weiland met 
rechts de haag. Bij dikke alleenstaande es en 
ijzeren hek loopt u bij veedrinkbak het volgende 
weiland in en loop RD. Bij rij meidoornhaag 
bomen loopt u RD met rechts afrastering van 
tuin. Bij ijzeren hek en bij inrit woning gaat u door 
de zeer nauwe doorgang en ga dan L over de 
asfaltweg en u loopt Bilstain binnen.  
 

(Na 100 m, vlak voor huisnr, 29 passeert u rechts 
een stenen  wegkruis op sokkel (1858)).  
 

Aan de 3-sprong bij zitbank  gaat L de asfaltweg 
omlaag.  
 

(Na 100 m passeert u links bij huisnr. 11 en waar de 
asfaltweg rechts omlaag buigt, een smeedijzeren 
kruis op sokkel ( 1794/1844/1918)). 
 

Beneden voorbij huisnr. 29 en bij het parkje Clos 
Engelbert Kottgen, genoemd naar een raadslid 
van de voormalige gemeente Bilstain, gaat u L 
(Rue Neupro) de smalle asfaltweg omhoog en u 
passeert meteen links een ronde voormalige 
waterput. Boven tegenover huisnr. 17 gaat R over 
het asfaltpad richting kerk. Aan de T-splitsing 
voor het kerkhof gaat u L en u komt weer bij de 
parkeerplaats.  
 

(U kunt hier aan de T-splitsing ook R gaan. Vlak 
daarna bij woning gaat u L langs de oude grafstenen 
richting kerkingang. Voor de kerkdeur gaat u L langs 
de Lourdesgrot over het kerkhof. 
 

(Als u hier R gaat, dan komt u meteen bij een 
oorlogsmonument). 
 

Lopend over het kerkhof passeert u oude (grote) 
grafstenen. Bij de grafkapel, waarin een stenen zerk 
staat en bij groot kindergraf (heel bijzonder) gaat u bij 
ijzeren hek R over het kerkhof met rechts de kerk. Bij 
trappen verlaat u via ijzeren hek het kerkhof en ga L. 
Meteen daarna gaat u L de asfaltweg omhoog en aan 
het einde van het kerkhof komt u weer  bij de 
parkeerplaats.   

 
Samenstelling route: Jan Nobbe. 
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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.   

 

 


