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Tijdens deze panoramische dagtocht door Pays de Herve Sud wandelt u over verrassende 
paadjes en veldwegen langs de oude dorpjes Saint Hadelin, Forêt, Gelivaux en Nessonvaux.  
Onderweg heeft u prachtige panorama’s op de heuvels en bossen.   Ook passeert u enkele 
oude gehuchten waar de tijd heeft stil gestaan.  Neem zelf proviand mee. Er staan enkele 
zitbanken onderweg.   De hellingen zijn niet zeer pittig al wacht u aan het eind wel een flinke 
klim.  In Gelivaux ligt B&B Aux Quatre Bonniers waar u kunt blijven slapen en de volgende dag 
kunt u dan bijvoorbeeld wandeling 443 doen. 
 

Startpunt: Gemeentehuis van Olne,  Rue Village 37, Olne.  
 

Voor het gemeentehuis zijn enkele parkeerplaatsen. U kunt ook parkeren op de parkeerplaatsen (of 
beneden) in  de Rue du Chantoir waar u meteen na de start doorheen loopt. U kunt ook parkeren 
op de grote parkeerplaats (200 plaatsen), de bij de Rue Bouteille ligt. Loop dan vanaf de grote 
parkeerplaats richting Village Center (300 m). 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

17,62 km  5 uur  126 m  416 m 

 

http://www.wandelgidsardennen.nl/
http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
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590. OLNE 17,6 km  
 

1.  Met uw rug naar het gemeentehuis en oude 
waterpomp gaat u R.  Tegenover de école 
Saint-Louis (nr.30) en voorbij huisnr. 25 gaat u 
R (Rue du Chantoir) de weg langs de 
parkeerplaatsen omlaag. Beneden gaat u aan 
de 4-sprong R (wit-rood) de doodlopende 
asfaltweg omhoog.  Aan de 3-sprong gaat u 
RD en meteen daarna bij huisnr. 6 en 
“waterpomphuisje” buigt de weg links 
omhoog. Ga nu RD (paarse rechthoek) het 
smalle (betonnen pad langs het witte huis (nr. 
27)  omhoog met rechts van u Les Jardins de 
la Falise. Bijna boven wordt het pad een 
veldweg. Bij huisnr. 4 gaat u RD de smalle 
asfaltweg omhoog. Voorbij huisnr. 5 gaat u 
aan de 4-sprong bij verkeersspiegel L de 
veldweg omlaag.  Aan de volgende 4-sprong 
gaat u L de asfaltweg omlaag. Na bijna 500 m 
gaat u in Olne tegenover huisnr. 12 scherp R 
(wit-rood/groen kruisje) het graspad omlaag. 
Aan de T-splitsing bij woning gaat R de 
veldweg omhoog.    
 

2. Boven aan de kruising bij prachtige holle 
boom gaat u L omlaag.  Beneden aan de T-
splitsing bij trafokasten gaat u R (wit-
rood/groen kruisje) de doodlopende veldweg 
omhoog, die vlak daarna boven bij links 
gelegen prachtige met breuksteen gebouwde 
woning een dalende veldweg en later een 
dalend graspad wordt.  Na 500 m gaat u 
beneden aan de 4-sprong RD de veldweg 
omhoog. Steek na bijna 500 m boven de 
asfaltweg over en loop RD (Promenade 
1/paarse rechthoek) over de veldweg en u 
passeert meteen links een herinneringssteen 
aan sergeant Adams Jay L.  
 

(Als  bemanningslid van bommenwerper 92 BGB 
17 van het 325 eskadron van de United States 
Army Air Forces (USAAF) kwam hij hier op 10 jan. 
1945 op 28 jarige leeftijd om het leven). 
 

Meteen daarna wordt de veldweg een dalende 
veldweg.   Na bijna 500 m bij ingang (ijzeren 
hek) van weiland begint de veldweg weer te 
dalen. Let op! Na 100 bij hoogspanningskabels 
gaat u scherp L (paarse rechthoek) het smalle 
holle paadje omlaag. (Dit is een pad met stenen 
en keien!).  Na 100 m wordt het hol paadje een 
smal bospad dat u RD (paarse rechthoek/wit-
rood) volgt.  Aan de 3-sprong gaat u L (Pr. 
1/paarse rechthoek/wit-rood). Bij woning 
(huisnr. 3) loopt u RD over smalle asfaltweg.  
Negeer zijpaden en volg RD de smalle 

asfaltweg, die bij huisnr 10 een dalende 
asfaltweg wordt. Bij huisnr. 47 gaat u scherp R 
omlaag. Meteen daarna gaat u aan de 
doorgaande weg R omlaag. Negeer meteen 
zijweg links en via brug over het beekje La 
Magne loopt u Saint Hadelin binnen.     
 

3. Waar de weg bij treurwilg naar rechts buigt, 
negeert u zijweg links (Les Agaus).  Na  25 m 
gaat u bij huisnr. 45 en verbodsbord schuin L 
het asfaltpad steil omhoog.  Boven steekt u de 
asfaltweg over en loop RD het volgende 
asfaltpad nog even omhoog.  Boven aan de 
asfaltweg bij oorlogsmonument gaat u R 
omhoog.  Na 100 m gaat u L (Chapelle du 
Faweux).  Aan de 3-sprong bij Fatimakapel  
(1953) gaat u R langs een zitbank omhoog. 
(Een mooie pauzeplek na 6 km). Boven aan de 
T-splitsing gaat u L langs huisnr. 2. Bij inrit 
van mooi huis (nr. 10) en picknickbank buigt 
de weg naar links.   
 

(U passeert meteen links huisnr. 7 waar André 
Deckers woont, de samensteller van deze 
wandelroute).  
 

Voorbij het laatste huis (nr. 11) wordt de 
asfaltweg een licht dalende grindweg. Aan de 
T-splitsing gaat u L (Les Agaus/blauwe 
rechthoek/rode ruit).  Negeer na 30 m zijpad 
rechts en volg de RD (rode ruit) de dalende 
grind- veldweg. Bij wegkruis wordt de 
grindweg een dalende smalle asfaltweg. Aan 
de T-splitsing gaat u bij verbodsbord R (Pr 
9/rode ruit) over het bosweg.  
 

(Een eindje verder ziet u voor u de kerk waar u 
straks langs komt).   
 

Aan de 4-sprong loopt u RD (Pr. 9/rode ruit) de 
asfaltweg omlaag 
 

4.   Beneden aan de T-splitsing in La Neuville 
gaat u R (Pr.8/groene en blauwe rechthoek) 

over de doodlopende asfaltweg.  ( in verband 

met een tijdelijke blokkade van de route door 
overstromingsschade situatie maart 2022) volg 
bordje "Deviation Provisoir. Laat even weten als 
de omleiding weg is) Aan de Y-splitsing bij 
enkele natuurstenen 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. 
Even verder loopt u tussen twee houten 
schuurtjes door en steekt u het beekje La 
Magne over. Loop nu het steile bospad 
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omhoog  en houd rechts aan. Boven aan de T-
splitsing gaat u L langs het weiland.  Aan de Y-
splitsing bij rots gaat L langs het weiland.  Aan 
de T-splitsing bij huisnr. 3 gaat u R.   
**** Let op!  Meteen voorbij huisnr. 1 gaat u R 
(rode ruit/wit-rood) het stenen trappenpad 
omhoog.  Boven bij lange zitbank en de  Église 
Saint-Hadelin gaat u L (Pr. 9/rode ruit) de 
asfaltweg omhoog met meteen rechts een 
Fatimakapel (1953) en de gedenksteen t. h. a. 
aan pastoor Davin, die van 1930 -1946 pastoor 
van St. Hadelin was. 
 

(Een mooie pauzeplek na circa 8 km). 
 

(De Sint-Hadelinuskerk (1676) is gewijd aan 
Hadelinus van Celles. De oorspronkelijke kerk 
werd in 1672 door een orkaan verwoest en is in 
1672 met zandsteen- en kalksteenblokken 
herbouwd. Het interieur is voornamelijk van 1830 
en later.   
 

Naast de kerk bij lange zitbank staat de 
Spijkerlinde van Olne. In de stam van de 
lindeboom worden spijkers geslagen zodat de 
boom de pijnen zou overnemen die mensen 
hebben. De boom staat boven op een rots 
vanwaar men uitkijkt op het beekdal van de 
Magne, een zijrivier van de Vesdre).  
 

Aan de 3-sprong, bij monumentale mooie 
woning (nr.5) met boven de deur in muurnis 
een Mariabeeldje met kind, gaat u R (groen 
kruisje) omhoog langs huisnr.10.  Aan de T-
splitsing voor kerkhofmuur gaat u R (Pr. 
10/groen kruisje) omhoog.    
 

5. Meteen voorbij wegkruis gaat u aan de 3-
sprong R over de asfaltweg, die meteen een 
stijgend graspad wordt dat u 1,5 km RD volgt.   
 

(Omhoog lopend heeft u bij weilanden rondom 
prachtig uitzicht. Bijna boven ziet u rechts een 
grote ronde vliegradar).   
 

Boven aan de T-splitsing, met schitterend 
uitzicht, gaat u R de asfaltweg omhoog en u 
loopt het dorp Forèt binnen. Negeer bij 
wegkruis grindweg links. 100 m verder aan de 
ongelijke 4-sprong gaat u voorbij huisnr 38 en 
voor waterput, twee zitbanken en het 
plaatsnaambord dorp Forèt-Village gaat u L 
(Chemin du Tilleul/gele ruit/blauwe rechthoek) 
de doodlopende grindweg omhoog.  
 

(Na 10,3 km is hier bij zitbanken en waterput een 
zeer mooie pauzeplek).   
 

(U kunt hier ook een rondje lopen door het 
beschermd dorpsgezicht van  Forèt-Village. Ga 
dan hier tegenover huisnr. 38 R over pad. Na 100 
m komt bij het grote plein/grasveld waar de  
romaanse St. Catharinakerk staat, waarvan het 
oudste deel uit de 16e eeuw stamt. Hier staan ook 
zitbanken. Via de grindweg en smalle asfaltweg 

kunt een rondje om het grasveld/kerk lopen. U 
passeert dan enkele mooie huisjes, die gelegen 
zijn in het beschermd dorpsgezicht.  

 

Als u aan de doorgaande bij het plein R gaat, dan 
komt u na bijna 100 m bij het grote monument 
“Tragédie de Forêt .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.  
 

Achter het monument staat de prachtige 
gerestaureerde voormalige kasteelhoeve van 
Chateau de Foret. (Nu Ferm Loups met op de 
mooie binnenplaats terras/horeca.   
 

Als u aan de doorgaande weg bij het grote plein L 
gaat,  dan komt u na 150 m meteen voorbij huisnr. 
36 F bij de veldweg, waar u R ingaat. Ga dan 
verder bij de volgende zin). 
 

Meteen daarna voorbij huisnr. 1 wordt de 
grindweg een dalende veldweg met prachtig 
panorama. Na 300 m passeert u een dikke 
boom met boomkruis en Mariakapelletje aan 
boom.  (Links ziet u het gehucht Gelivaux, waar u 
naar toe wandelt).  400 m verder gaat u bij twee 
ingangen van weilanden en  zitbank (11 km)  R 
(blauwe rechthoek) het smalle pad, dat vlak 
daarna een haakse bocht naar links maakt, 
omlaag.  Ga bij bordje “Privé” door de nauwe 
doorgang, steek de grindweg over (Privé) en 
ga dan RD (gele ruit) het bospaadje omlaag. 
Na 300 m gaat u door de volgende nauwe 
doorgang en volg het bospad RD verder 
omlaag.   
 

6. Beneden bij zitbank gaat u L (Pr. 7/gele 
ruit/blauwe rechthoek) over de smalle 
asfaltweg, die bij huisnr. 4 een steile stijgende 
smalle asfaltweg wordt. Negeer  na 600 m 
boven veldweg rechts en u loopt het gehucht 
Gelivaux binnen. Negeer in het gehucht zijweg 
rechts omhoog (Rue aux Quatre Bonniers).  Bij 
huisnr. 2 verlaat u  het gehucht. Negeer 
zijpaden. Na 500 m passeert u een bijzondere 
elektriciteitspaal waar elektriciteitsdraden 
elkaar “kruisen”.  Let op! 40 m verder gaat u 
tegenover groen hek (slecht te zien) en bij grote 
struik  R het graspad omhoog met links een 
akker en rechts een weiland/ 
elektriciteitsdraden.   Boven bij het eerste huis 
(nr. 5 ) gaat u RD over de asfaltweg en u loopt 
Hansez binnen.  Aan de Y-splitsing gaat u R.  
Aan de T-splitsing gaat u L. Negeer meteen 
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zijweg links (Chemin de la Chapelle) en loop 
RD paars kruisje/gele ruit).  U passeert meteen 
bij doodlopende weg een mooie met 
breuksteen gebouwde hoeve (huisnr. 29).  
Voorbij de volgende mooie gerestaureerde 
met breuksteen gebouwde hoeve (nr.22/nu 
appartementen) gaat u bij verbodsbord R (Sur 
les Jardins) over de grindweg, die voorbij 
huisnr. 5 een dalende veldweg wordt.  Aan de 
T-splitsing gaat u L (gele ruit).  Aan de 
volgende T-splitsing gaat u R over de 
doorgaande weg en u verlaat Hansez.  Negeer 
bij wegkruis weg links (Gelivaux) omlaag.   
 

7.  Meteen daarna gaat u aan de 3-sprong bij 
zitbank (14,7 km) R langs de doorgaande weg 
richting Olne. Na 200 m gaat u R het brede 
graspad omlaag. (Dit is 40 m voor zitbank die 
hier links bij grasveld aan de doorgaande weg 
staat). Het dalend graspad wordt een dalend 
pad langs/door de bosrand.  Na 400 m wordt 
het pad bij woning een dalende smalle 
asfaltweg.  Beneden aan de voorrangsweg 
gaat u L omhoog met links  het grote kerkhof 

van Nessanvaux.  Voorbij plaatsnaambord 
Olne negeert u bij verbodsbord zijweg links 
omhoog.  Na  50 m gaat u bij verbodsbord 
schuin R de smalle asfaltweg omlaag en u 
loopt meteen onder elektriciteitsdraden door. 
(Rechts ziet u het grote kerkhof). Beneden loopt 
u het dorp Nessonvaux binnen. Aan de Y-
splitsing bij zitbank gaat u L (Grand Vaux) en u 
steekt een zijbeekje van de Vesdre over en 
volg de dalende asfaltweg, die een grindweg 
wordt met rechts het beekje. Let op!  Bij reling 
en net vóór het eerste huis (nr. 50) gaat u bij 
verbodsbord scherp L (groen kruisje) het pad 
omhoog en loop even verder via  trappenpad 
verder omhoog. Negeer na 250 m zijpad links 
(bomenlaantje) omlaag.  100 meter verder 
loopt u als toetje het 120 treden tellende 
trappenpad omhoog. Boven gaat u L de smalle 
asfaltweg omhoog. Bijna boven passeert u 
links een wegkruis. Aan de doorgaande weg in 
Olne gaat u R omhoog en volg deze richting 
Soumagne. Na 150 m  komt u weer bij het 
gemeentehuis. 

 

Samenstelling route: André Deckers 
 

Auteur: Jos Wlazlo 
 

Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij Wandelgids Zuid-Limburg. Niets van deze  wandelroute 

mag worden gekopieerd, verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.   


