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Tijdens deze pittige panoramawandeling met flinke hellingen door Pays de Herve sud wordt u steeds 
opnieuw beloond met schitterende uitzichten. U wandelt naar het stadje Ensival waar u een kop koffie kunt 
drinken.  Dan over een prachtig panoramapad naar het stadje Pepinster waar ook een café is om te 
pauzeren.  Dan volgt een flinke klim langs een prachtig dal terug naar Soiron. Neem zelf proviand mee, er 
staan weinig zitbanken onderweg.  
 

Startpunt: Parkeerplaats voor de kerk van Soiron,  Rue de Soiron-Centre 31. Soiron  (Parkeer voor de ingang 
van de kerk).   
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

15,33 km  4 uur  143 m  342 m 
 

Samenstelling route: Jan Nobbe. 
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500. SOIRON 15,3 km  
 

1. Staande vlak voor de Saint Rochkerk (18e 
eeuw) met uw gezicht naar de kerkingang gaat u L 
de smalle weg in. Aan de 4-sprong voor het 
kasteel Soiron  (1747) en bij bijzonder wegkruis 
met het beeldje van St. Rochus gaat u R langs 
huisnr. 22.  
 

(Als u hier 50 m RD loopt, dan heeft u beter uitzicht 
op het kasteel en de binnenplaats).  
 

Vlak daarna aan de 3-sprong gaat u RD over de 
smalle doodlopende weg, die u geruime tijd RD 
volgt. Let op! Bij zitbank en wegkruis (achter 
struik), gaat u L door draaihekje het weiland in. 
Steek het weiland over richting nauwe doorgang 
(geel/rood).  Loop door de nauwe doorgang het 
bos in en loop het bospad omhoog. (geel/rood). 
Boven komt u uit het bos en loop schuin R naar 
de hoek van de hagen. Loop rechts langs de haag 
richting een alleenstaand huis. Verlaat het 
weiland in de hoek bij het huis en ga RA 
(geel/rood/groen vierkant) met rechts van u een 

coniferenhaag.  Aan het einde van de veldweg 

steekt u de grindweg RD over en ga door het 
oranje draaihekje (groen vierkant). 
Loop richting het volgende oranje draaihekje 
(groen) en steek het weiland RD over richting 
nauwe doorgang op de hoek van de haag (groen 
vierkant met pijl). Loop rechts langs de haag. Aan 
het einde van de haag gaat u L en meteen R door 
de nauwe doorgang (groen). Loop RD met links 
van u de haag en achtertuinen.  Blijf RD lopen 
richting 2 bomen en 2 betonnen paaltjes. (groen 
vierkant). Na de betonnen paaltjes L en aan de 
asfaltweg R. (groen vierkant). Negeer zijweg links 
en loop RD langs de muur van het kerkhof. 
Aan het einde van de muur aan de T-splitsing 
gaat u R. (u verlaat de groen route). Aan de 3-
sprong R (geel/rood, richting Gîte rurat) de smalle 
asfaltweg omlaag, die een graspad wordt. Aan de 
T-splitsing bij trafokast L.  Boven aan de T-
splitsing  bij verkeerspiegel in Tribomont/Grand-
Rechain gaat u R. Meteen daarna aan de 3-sprong 
bij groot wegkruis gaat L omlaag richting 
Lambremont/Verviers.   
 

2. Voorbij  wit huis (nr. 283) gaat u  R de weg in 
langs huisnr. 285 en muurkruis. De weg wordt 
een dalende doodlopende veldweg/graspad. Aan 
het eind bij ijzeren hek loopt u RD via het 
draaihekje het weiland in.  Loop hier RD met 
rechts van u de afrastering. Negeer twee hekken 
rechts van weilanden)  Beneden gaat u door de 
nauwe doorgang en loop het volgende weiland 
RD omhoog met links van u de afrastering. Boven 
gaat u door de volgende nauwe doorgang en loop 
RD met rechts van u de afrastering en een wit 
huis. U verlaat het weiland door de nauwe 

doorgang en ga R (blauwe rechthoek) de 
asfaltweg omlaag. Bij verbodsbord buigt de 
asfaltweg naar links en wordt een grindweg. 
Voorbij  zitbank wordt de grindweg een mooie 
dalende weg. Beneden aan de 3-sprong bij huis 
en waarschuwingsbord gaat u L over de 
asfaltweg. Na  30 m gaat u bij verbodsbord 
schuin R het paadje omlaag. Volg dan het bospad 
langs het beekje Le Ruisseau du Fiérain.  
 

3. Negeer bruggetje rechts en steek meteen 
daarna de twee bruggetjes over. Volg nu geruime 
tijd  het paadje RD met rechts van u het lager 
gelegen beekje. Bij infobord passeert u de rots Le 
Rocher du Fiérain.  Na 50 m gaat u bij infobord Le 
Moulin du Fiérain  RD over het paadje door de 
bosrand met rechts van u een lager gelegen 
weiland. Let op! Let op! Vlak vóór boerderij en net 
vóór rechts lager gelegen vijver gaat u  schuin L 
het bospaadje omhoog. Vlak daarna buigt het 
bospad schuin rechts omhoog. Let op! Boven 
aan  de ongelijke 4-sprong van bospaden, met 
links een boom met 3 dunne stammen en rechts 
beneden een boerderij, gaat u R het steile bospad 
omlaag. (Doe voorzichtig!). Beneden bij vijver en 
de huisnrs. 42-44 gaat u L de asfaltweg omhoog. 
Bijna boven aan de 3-sprong gaat u RD over de 
doorgaande weg. Vlak daarna aan de 3-sprong 
gaat u  R over de voorrangsweg/fietspad  richting 
Verviers/Ensival. Even verder wordt de weg een 
dalende weg met mooi uitzicht over het dal van 
de Vesdre.  
 

(Mogelijk ruikt u hier ook de koekjeslucht van de 
linksgelegen grote koekjesfabriek Delacre).  
 

Aan de 4-sprong, waar de dalende weg naar links 
buigt, gaat u L de smalle asfaltweg omhoog. De 
asfaltweg wordt een grindweg. Aan de 4-sprong 
bij wegkruis gaat u RD (Rue Chereau) de smalle 
asfaltweg omlaag.  
 

(Even verder heeft u mooi uitzicht over het stadje 
Ensival, deelgemeente van de stad Verviers).  
 

4. Beneden in Ensival gaat u L. Meteen daarna 
aan de 3-sprong bij verkeerspiegel gaat u R en 
steekt u via de brug de Vesdre over.  
 

(De brug is in juli 20201 als gevolg van de heftige 
overstromingen weggeslagen. Laat ven weten als er 
weer ober de brug gelopen kan worden. Alvast 
bedankt. Is dat niet zo, loop  dan RD (Rue 
Francomont) met rechts de Vesdre. Na 300 m steekt 
u de volgende brug over. Meteen daarna aan de T-
splitsing gaat u R  met rechts de Vesdre. Negeer 
zijweg. Na bijna 300 m gaat u aan de rotonde R 
(Grand’Place) en u komt meteen bij pleintje waar u 
kunt  pauzeren. Aan de 3-sprong gaat u RD.  
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Meteen daarna aan de volgende 3-sprong voorbij 
huisnr. 8 gaat u L (Rue Lambert Fraipont). Ga nu 
verder bij **** in dit punt).  
 

Vlak  daarna aan de 3-sprong voor huisnr. 8 gaat 
u R (rue Lambert Fraipont).  
 

(Als u hier 30 m L (Grand’Place) gaat, dan komt bij 
pleintje bij het voormalig gemeentehuis (1839). Een 
mooie pauzeplek na 7,8 km. Hier ligt café Le Central, 
sandwicherie Le Chatgobert en daar tegenover in het 
voormalig postkantoor friterie/snackbar Chez Maria. 
Als u bij het oorlogsmonument 50 m RD loopt en aan 
de T-splitsing R gaat dan komt u na 50 m bij 
boulangerie, pâtisserie Le Grand de Blé, café Aux 3 
Billes en supermarkt Lidl).  
 

**** Negeer zijwegen links en loop RD.  Na 100 m 
passeert u het politiebureau en loop RD over de 
klinkerweg richting kerk. Negeer zijwegen.  Na 
bijna 300 m gaat u aan de T-splitsing bij 
tankstation R. Let op! Let op!  Na 50 m, net 
voorbij huisnr. 139, gaat u L de steeg in. (U komt 
dus niet langs friterie Fafa en ijssalon Dani). Loop 
het trappenpad  omhoog, ga door het 
spoorwegviaductje en volg het pad even parallel 
aan de spoorlijn Aken-Luik. Het pad buigt naar 
links en loop dan het lange stenen trappenpad 
omhoog. Boven aan de  asfaltweg gaat u R 
omhoog. (Even verder heeft u rechts prachtig 
uitzicht).  Aan de Y-splitsing gaat u R langs huisnr. 
114 en loop de weg omhoog.    
 

5. Boven aan het eind van de asfaltweg gaat u RD 
over het smalle pad en u passeert het monument 
van André Henoult en Eduard Choquet die hier op 
9-9-1944, vlak voor de bevrijding, het leven lieten.  
 

(Zeven Belgische verzetsstrijders, waaronder André 
en Eduard stootte hier bij toeval op een groep 
terugtrekkende Duitsers, die vlak te voren het 
treinstation van Pepinster in brand hadden gestoken. 
Bij het vuurgevecht dat volgde kwamen zij om het 
leven).  
 

Volg nu RD het dalende stenige bospad. Beneden 
passeert u een wit huis (nr. 39) en loop bij 
wegkruis  RD over het bospad.  Vlak daarna aan 
de omgekeerde Y- splitsing gaat u RD (rood-wit) 
over het brede bospad, dat u geruime tijd RD 
(rood-wit) volgt.  (Afhankelijk van het jaargetijde 
heeft u rechts mooi uitzicht over het Vesdre dal).  
Boven bij boomkruis en 10 m verder staand 
weg(bos)kruis passeert u rechts een huis. Negeer 
zijpad rechts omlaag en volg het pad nog 
geruime tijd RD (rood-wit). Aan de 3-sprong 
voorbij ijzeren (paarden)stal in weiland gaat u R 
(rood-wit) het pad omlaag.  U loopt nu omlaag 
naar het stadje Pepinster.  Het pad wordt een 
dalende asfaltweg. Bij huisnr. 13 passeert u links 
de ingang van het kerkhof.  
 

(Op dit grote kerkhof liggen de graven in een helling. 
Onder het oorlogsmonument ligt een grafkelder 
(ingang achterkant) waarin graven zijn van 
slachtoffers die omkwamen in de Eerste en de 
Tweede Wereldoorlog).  
 

Negeer meteen daarna twee zijwegen links 
omhoog en loop RD parallel aan de spoorlijn. 
Steek bij trappenpad de spoorbug over en volg 
de dalende asfaltweg. Neem bij zebrapad de 
eerste weg scherp L (Rue Lieutenant).   
 

6. Aan  het beklinkerd pleintje gaat u R.  
 

(Hier ligt  café (met terras) Amon Nos Autes, een 
leuke pauzeplek na 10,5 km. Als u hier L gaat, dan 
komt u na 50 m bij friterie/snackbar Le Pepin).  
 

Loop nu RD onder het spoorwegviaduct door. 
(Rechts voor het viaduct is een urinoir). Meteen 
daarna aan de 4-sprong bij verkeersspiegel gaat 
u RD en een eindje verder steekt u weer de 
Vesdre over. Steek via het zebrapad de 
voorrangsweg over en ga R (rue Hubert Halet) 
langs huisnr 58.  
 

(Bij huisnr. 36 passeert u de kleine bakkerij Onnau 
waar u heerlijk gebak kunt krijgen! Voor een rustig 
eetplekje neemt u de eerste weg L (Rue Golettes) en 
na 30 m is rechts een parkeerplaats met een muurtje 
waar u kunt zitten).  
 

Aan de rotonde bij supermarkt Delhaize gaat u L 
(Rue Golettes) omhoog richting Wegnez/Soiron. 
Neem na 50 m de eerste weg L (rue Mathieu 
Regnier/eenrichtingsweg) omhoog.  (Schrik niet 
van de honden!). Aan de doorgaande weg gaat u L 
omhoog. Vlak daarna gaat u L (Rue Rolais) de 
steile eenrichtingsweg omhoog. (Kan tegenvallen 
na zo’n gebakje!).   
 

7. Boven aan de 3-sprong gaat u RD de 
doorgaande weg omhoog. Voorbij oude kapel van 
St. Roch en St. Gilles en boven de deur een kruis, 
buigt de weg links omhoog. Aan de ruime 3-
sprong bij zitbank gaat u voorbij bushuisje R de 
smalle asfaltweg omlaag met rechts van u een 
mooi dal/weiland. Blijf deze smalle weg, die later 
een stijgende weg wordt, RD volgen. (Op enkele 
plaatsen heeft u rechts mooi uitzicht). Boven aan de 
3-sprong voor huisnr. 70 gaat u L de veldweg 
omhoog. (Boven heeft u rondom mooi uitzicht). Blijf 
nu geruime tijd het pad RD volgen.  Aan de T-
splitsing gaat u R de asfaltweg omhoog.  Boven 
aan de T-splitsing bij groot wegkruis en zitbank 
gaat u L. Na 50 m gaat u  R (Rue Mathieu Closset) 
de grindweg in.  Aan de verharde 3-sprong RD.  
Aan de T-splitsing gaat u L. Meteen daarna  aan 
de 4-sprong  bij wegkruis in Chêne gaat u R de 
weg omlaag. Vlak daarna aan de 3-sprong gaat u 
R (Au Chêne)  langs huisnr. 147/23.  Kort daarna 
aan de Y-splitsing gaat u L de smalle weg 
omlaag.  (In de verte ziet u al beneden de kerk). Aan 
de 3-sprong gaat u RD verder omlaag.   
 

8. Beneden aan de T-splitsing gaat u R langs 
enkele leuke huisjes. Let op!  Net vóór de weg 
naar rechts buigt, gaat u net vóór links staand 
(straat)muurtje L (rood-wit) het trapje omlaag.  
(Als u hier even RD loopt, dan heeft u na de bocht 
prachtig uitzicht over Soiron). Volg het pad omlaag, 
ga door het draaihekje en loop dan RD het 
weiland omlaag langs de afrastering.  
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Beneden gaat u R door het draaihekje en ga dan 
L over het pad, dat even verder naar  rechts buigt 
langs de manegeweide. Aan de kruising met de 
asfaltweg gaat u RD (rood-wit) de doodlopende 
weg in.  
 

(Links ligt hier het leuke restaurantje Au Vieux 
Soiron. Vrij- t/m zon open van 11.00 tot 18.00 uur).  
 

Meteen daarna gaat u L omhoog langs huisnr. 55 
met het bordje Le Chat qui louche 1723. U komt 
weer boven bij de kerk en de parkeerplaats.   
 

Soiron is onderdeel van de Les Plus Beaux Villages 
de Wallonie en behoord tot de mooiste dorpjes van 
Wallonië. Het dorp is gesticht in het eerste deel van  
de elfde eeuw tegelijkertijd met het naburig gelegen 
dorp Olne De kalk- en bakstenen huizen zijn uit de 
17de en 18de eeuw. 
 
 

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.   

 


