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Startpunt: B&B Gastenkamers Au Bord de la Source, Rue Préal 20, Soy – Erezée. 
(Neem de snelweg Luik – Luxemburg en neem afslag 49. Rij via Erezée naar Soy en vlak vóór het dorp ligt links de 
B&B. Voor het huis zijn enkele parkeerplaatsen. Als die bezet zijn, kunt u ook parkeren en starten bij het kerkhof in 
de Rue de la Namance. Start dan punt 1 vanaf ****. 
 
Tijdens deze panoramische dagtocht in de Ardennen wandelt u door een mooi landschap naar het dal van 
de Aisne. Dan klimt u door het bos omhoog en loopt u naar het dorp Erezée waar een brasserie is. Dan 
wandelt u door een mooi dal naar het gehucht Blier, hier ligt een prachtig kasteel. De terugweg gaat langs 
de oude kapel Notre Dame de Lourdes en dan volgt een schitterend panoramapad langs de bosrand. Dan 
loopt u omlaag naar de B&B of het kerkhof.  Neem zelf proviand mee.  Behalve het steile klimmetje in het 
bos is dit een vrij gemakkelijke route en geniet u van mooie vergezichten. TIP: Blijf lekker slapen in de B&B 
en doe de volgende dag bv. wandeling 594 of 595. De eigenaars zijn alleen in het weekend thuis. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

14,68 km  4.20 uur  129 m  240 m 
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1.  Met uw rug naar de B&B gaat u L langs de 
doorgaande en loop door het dorp.  Neem de 
eerste weg R omlaag.  Aan de 3-sprong gaat u R 
en meteen daarna aan de volgende 3-sprong gaat 
u L.  Negeer zijweg links en neem de eerste weg 
R (Rue de la Namance).  **** U passeert de 
parkeerplaats voor het kerkhof en volg de 
asfaltweg RD langs de grote loods.  Volg nu 
geruime tijd deze rustige weg door het mooie 
landschap.  Let op!  U loopt onder de 
hoogspanningskabels door en ga dan meteen 
aan de ongelijke 4-sprong scherp R over de 
veldweg.  Aan de 3-sprong gaat u RD over de 
bosweg.  Aan de volgende 3-sprong loopt RD 
onder de hoogspanningskabels door.  Negeer  
bosweg rechts. Aan de 3-sprong bij groot 
infobord gaat u RD over de brede grindweg.  
Negeer zijwegen/ Aan de asfaltweg gaat u L.   
 

2.   Steek de voorrangsweg over en loop RD over 
de grindweg.  Volg het weggetje door het mooie 
landschap. Aan de kruising van veldwegen gaat u 
R.  Aan de Y-splitsing gaat u L over het graspad.  
Volg het pad omlaag met rechts mooi uitzicht 
over het dal.  Aan de doorgaande weg bij  
drankenhandel gaat u R.  Aan de 4-sprong 
kruising met Rue Clemont gaat u RD.  Volg enige 
tijd de weg en neem dan de eerste weg scherp L 
(wit-rood) omlaag richting huizen.   
 

(Meteen rechts bij huisnr. 1 kunt u even aanbellen 
om de nog werkende watermolen Moulin de Fisenne 
van binnen te bekijken (€ 1,00).   
 

Ga de brug over en volg RD (blauw) de veldweg.  
Let op!  Meteen voorbij het mooie huis met nr. 3 
gaat u R over het pad.  Let op!  Aan de 3-sprong.  
met wit-rode X op boom, gaat u  R (wit-rood) het 
smal bospaadje omhoog).   
 
3. Steek bij betonblok de bosweg over en loop RD 
het steile begroeide pad omhoog. ( 

Het pad is bijna niet te zien maar blijf precies RD 
omhoog lopen. Indien het pad te steil voor u is, kunt u 
hier aan de kruising L het pad omhoog volgen en 
rechts aanhouden. Ga dan verder bij het volgende 
punt).  
 

Boven aan de T-splitsing gaat u R het bospad 
omhoog. Boven aan de 3-sprong gaat u L over de 
bosweg L.  U komt op een grote open plek in het 
bos.  Ga hier R en meteen daarna aan de 3-
sprong bij hoge mast gaat u R de veldweg 
omhoog.  Bij loods volgt u RD (wit-rood) de 
asfaltweg.  De weg loopt omlaag en ga aan de 3-
sprong voor huisnr. 7 RD (blauw/rood) de 
grindweg omlaag.  Aan de T-splitsing voor 
sporthal gaat u R (wit-rood) over de asfaltweg.  U 
loopt Erezée binnen. Bij zitbank gaat u L over  
voorrangsweg langs huisnr. 20.  Bij pleintje 
passeert u een brasserie, een prima pauzeplek na 
8 km.  
 

4.   Volg de weg door het dorp en neem de eerste 
weg R (Avenue du Centenaire) langs de 
muziekkiosk en de L'église Saint-Laurent/St. 
Laurentiuskerk (1846). Aan de 3-sprong gaat u 
RD.  50 m verder aan de volgende 3-sprong bij 
zitbank gaat u RD en volg de weg omlaag. Na 
bijna 500 m gaat u  aan de 3-sprong bij huisnr. 1 
RD over de eenrichtingsweg met rechts mooi 
uitzicht.  Negeer zijpaden en blijf geruime tijd de 
asfaltweg RD volgen.  
 

(Als u na 800 m L het pad inloopt, dan  komt u na 
20m bij een oude boskapel).   
 

Na 1 km steekt de spoorwegovergang over.  
 

(Hier staan soms mooie nostalgische treinstellen Kijk 
ook eens in de loods).   
 

Even verder steekt u via brug de Aisne over en 
volg de weg door het dorp Blier.   
 

(Als u hier even L gaat ziet u na 200m het prachtige 
Chateau Blier liggen).   



 

Het oudste gedeelte van het kasteel (feitelijk de 
boerderij) van Blier werd rond 1500 gebouwd door de 
familie “de Blier”, die er bleef wonen tot medio 19e  
eeuw.  Rond 1870 bouwde Auguste Seny, erfgenaam 
van de familie de Blier, het ‘Petit Chateau de Blier’}. 
 

5.  Aan de voorrangsweg gaat u R. Meteen daarna  
gaat u L de smalle asfaltweg omhoog.  Aan de T-
splitsing gaat u R.  Aan de voorrangsweg gaat u 
L. Meteen daarna aan de 3-sprong gaat u L (Rue 
Ry de Blaire)  licht omhoog langs huisnr. 1.  De 
weg buigt een mooi dal in en negeer bij huisnr. 4 
zijweg links.  Omhooglopend ziet u rechts in de 
verte de kerk van Erezée.  Volg nu geruime tijd de 
panoramische weg omhoog en negeer een  
grindpad links.  Boven buigt de weg naar links en 
dan komt u aan een Y-splitsing bij zitbank en de 
kapel Notre Dame de Lourdes, een mooie 
pauzeplek na 12 km.  
 

(U kunt ook de route nog 300 m volgen, daar staat 
een zitbank met schitterend uitzicht!).   
Ga hier aan de Y-splitsing L en na 50 m L de 
grindweg omhoog langs een nieuwbouwschuur. 

Meteen heeft u links weer schitterend panorama. 
Geniet van de uitzichten en volg geruime tijd het 
pad langs de bosrand. Negeer zijpad rechts 
omhoog.  (Links ziet u het Chateau Blier).  Na enige 
tijd loopt de weg omhoog door het bos en ga dan 
aan de T-splitsing R. Meteen daarna gaat u aan de 
3-sprong L verder omhoog.  
 

6. Aan de asfaltweg en na 5 m gaat u L de 
grindweg omlaag, die u geruime tijd RD volgt.   
 
Steek beneden aan de doorgaande weg en loop 
RD over de grindweg 
 

(Degene, die gestart is bij de  B&B gaat hier aan de 
doorgaande weg L en een paar honderd meter komt 
u de B&B). 
 

Bij kruising met keien en een dubbele grindweg, 
neemt u  de tweede grindweg L en volg dan het 
pad langs de bosrand.  Steek RD de asfaltweg  
over en dan komt u weer bij het kerkhof. 

Samenstelling route: Jan Nobbe. 
 
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.   

 

 
 


