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Op slechts 20 min. rijden vanaf de Zuid-Limburgse grens ligt het stadje Ensival, deelgemeente van de stad 
Verviers. Tijdens deze korte pittige panoramawandeling met flinke hellingen door Pays de Vesdre wordt u 
steeds opnieuw beloond met schitterende uitzichten. U klimt steeds hoger boven de stad en dan komt u in 
een weiland met zitbank, waar u prachtig panorama heeft. Dan loopt u langs een bron en loopt u omhoog 
naar een groot kruis op de berg. Ook hier is het uitzicht grandioos. Dan wandelt u met mooie uitzichten 
omlaag naar het stadje. Onderweg staan genoeg zitbanken onderweg om te picknicken. Het is een prima 
wandeling om eens kennis te maken met de Ardennen. 
 

Startpunt: Parkeerplaats voor de spoorlijn, Rue de la Saunerie 12, Ensival – Verviers. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

7,26 km  2.15 uur  150 m  224 m 

 
 
 

 

 

 



  blz 2 van 3 

 

 
 

736. ENSIVAL 7,3 km  
 
Neem afslag Verviers-Ensival. Ga bij de verkeerslichten L en vóór de tunnel R naar de parkeerplaats. 
 

1.  Vanaf de parkeerplaats gaat u R en loop onder 
het spoorwegviaduct door van de spoorlijn Luik - 
Aken. Aan de 3-sprong gaat u RD verder omhoog.   
 

(Waar bij huisnr. 16 de weg links omhoog buigt, heeft 
u bij zitbank mooi uitzicht op de mooie kerktoren van 
de Notre Dame de l’Assomption (1860-1863). De 
toren dateert uit 1712-1718).  
 

Bijna boven neemt u  de eerste weg R (Rue 
Gêrard‘Heid). Volg nu circa 700 m deze weg RD 
met regelmatig mooi uitzicht over het dal van de 
Vesdre. Boven aan het einde van de asfaltweg bij 
het laatste huis nr. 139 gaat u RD over het smalle 
pad. Meteen daarna passeert u links het 
oorlogsmonument  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 RD het dalende stenige pad. Beneden 
passeert u een wit huis (nr. 39) en loop bij 
wegkruis  RD over het bospad. Vlak daarna gaat u 
aan de 3-sprong scherp L (wit-rood) de bosweg 
omhoog.  
 

(Een eind verder heeft u links mooi uitzicht. Kijk bijna 
boven nog eens achterom).   
 

Boven gaat u RD over de smalle asfaltweg. Aan 
de kruising gaat u R (Chemin du Haras/wit-rood) 
omhoog.   
 

2. Aan de 4-sprong bij wegkruis gaat u scherp L 
(Chemin du Facteur/wit-rood). Aan het eind van 
de asfaltweg bij hek van huisnr. 1 gaat u R (wit-
rood) het smalle pad omhoog.  
 

(Een eindje verder heeft u weer mooi uitzicht o.a. op 
Verviers).  
 

Het pad wordt een dalend bospaadje. Beneden bij 
beekje gaat u L de asfaltweg omlaag.  Aan de 3-
sprong bij wegkruis gaat u R (wit-rood) de 
doodlopende weg steil (even) omhoog. Negeer 
voorbij huisnr. 14 stenen trappenpad links 
omlaag en volg de bosweg RD (geel 
kruis/Parcours Santé). De weg buigt bij feestzaal 
“Chants des Oiseaux” met Mariabeeldje aan muur 
rechts omhoog. (Dit is de voormalige ferme Saint 
Marie). 
 

3. Aan de 3-sprong bij trimpunt nr.11 gaat u R  het 
steile bospad omhoog. Boven gaat u L het  

trappenpad omhoog. Bijna boven passeert u 
trimpunt nr.13. Boven voorbij trimpunt nr. 14 gaat 
u door de nauwe doorgang en steek boven het 
weiland RD over. Voorbij zitbank, een mooie 
pauzeplek met mooi uitzicht, loopt u via de 
volgende nauwe doorgang weer het bos “Bois 
d’Oltmont” in. Voorbij trimpunt 15 volgt u het pad 
RD de bosrand. Voorbij trimpunt 16 buigt het 
bospad links omlaag. (Rechts boven hoort u de 
autoweg). Beneden aan de 3-sprong gaat u L de 
asfaltweg omlaag.   
 

4. Bij de Paulus waterbron (zie infobord) en 2 
zitbanken gaat u R het trapje omlaag. Steek 
beneden via het bruggetje het beekje over en ga 
meteen L (wit-rood) over het bospad met links 
van u het beekje. Ga beneden bij trimpunt 4 door 
het draaihekje en ga meteen R (trimroute Balade 
de la Croix) het steile pad omhoog. Bijna boven 
loopt u RD over het brede graspad verder langs 
de afrastering van het weiland omhoog. (U gaat 
hier dus niet rechts). Bij nauwe doorgang gaat u R 
omhoog langs enkele mooie oude bomen en loop 
het trappenpad omhoog. Boven, na trappenpad, 
gaat u L verder omhoog met rechts van u een 
rotswand. Via een doorgang komt u in een 
weiland. Ga hier R boven door het weiland. (Dus 
niet rechts langs de bosrand).  Boven in het weiland 
passeert u na 100 m een groot stenen kruis (1929) 
en een zitbank. (Hier heeft u schitterend uitzicht).  
 

5. Loop bij zitbank RD het steile paadje omlaag, 
dat meteen naar links buigt. Ga door het 
draaihekje en volg het trappenpad omlaag. Het 
pad buigt meteen naar links. Beneden aan de T-
splitsing, voorbij het volgende trappenpad, gaat u 
L (wit-rood) langs het weiland en de bosrand 
omhoog.  (U passeert hier weer enkele mooie oude 
bomen). Bij groot infobord en het vetrekpunt van 
de trimroutes Balde des Pâtures, Balde de la 
Croix en Parcours Santé gaat u L de asfaltweg 
omhoog. Beneden aan de ongelijke 4-sprong bij 
autowegviaduct gaat u RD de asfaltweg omhoog.  
 

(U kunt hier even R het hoge viaduct oplopen. U 
heeft dan imposant uitzicht op de autoweg Verviers – 
Trier).   
 

Na 50 m gaat u voor ingang van weiland  L het 
pad omlaag langs de achtertuinen en weiland. 
(Het geluid van de autoweg wordt nu snel minder). 
Beneden aan de asfaltweg gaat u L omlaag. 
Negeer meteen zijweg rechts.  
 

6. Boven aan de T-splitsing gaat u R omlaag. 
Negeer zijweg rechts en loop RD verder omlaag.   
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Aan de 3-sprong voorbij begraafplaats gaat u bij 
stenen wegkruis en zitbank L de doodlopende 
weg in. Let op! Na 10 m gaat u  voor 
verkeersspiegel R het (gras)paadje omlaag dat 
een eindje verder een hol dalend paadje wordt. 
Beneden aan de asfaltweg gaat u L (blauw-wit) 
omlaag. Aan de 3-sprong RD (blauw-wit). Vlak 
daarna aan de volgende 3-sprong gaat u L de 
doodlopende weg omlaag.   
 

(In het hoog omheinde rechts gelegen weiland ziet u 
mogelijk herten).  
 

Negeer zijweg rechts omhoog. Bij huisnr. 81 
(mooi uitzicht) wordt de weg een dalende smalle 
asfaltweg, betonweg, kasseienweg. Beneden in 
Ensival gaat u R de asfaltweg omlaag.  Aan de T-
splitsing gaat u R verder omlaag. Ga door het 
spoorwegviaduct en ga dan L naar de 
parkeerplaats.  
 

U kunt hier naar het centrum van Ensival lopen 
(250 m).  
 

Loop hier dan RD. Steek bij verkeerslichten de 
doorgaande weg over en loop RD.  
 

(U passeert boulangerie/pâtisserie Le Grand de Blé 
waar u lekkere gebakjes kunt krijgen.  
 

Hier ligt ook café Aux 3 Billes en supermarkt Lidl.  
 

Tegenover de boulangerie staat de kerk Notre Dame 
de l’Assomption (1860-1863) waarvan de  toren uit 
1712-1718 stamt). 
 

Aan de 3-sprong gaat u L en u komt in het 
centrum van Ensival.  
 

(Aan het pleintje staat het voormalig gemeentehuis 
(1839).  
 

Hier ligt café Le Central, sandwicherie Le Chatgobert 
en daar tegenover in het voormalig postkantoor 
friterie/snackbar Chez Maria). 

Samenstelling route: Pierre Desfawes. 
 
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.   
 

 


