
Tour 10: Van Val-Dieu naar het kruis van Charneux 
 
Met uw rug naar de abdij gekeerd gaat u links en steekt via de brug de Berwinne over. Aan de kruising 
rechtdoor richting Charneux. Na 30 m rechts via het klaphekje het weiland in. Volg de blauwe markering. 
Loop het weiland omhoog. Bij een klein naaldboombosje gaat u door het klaphekje. Volg het weiland via 
twee klaphekje omlaag en weer omhoog. Ga rechtdoor in de richting van een alleenstaande boom. 
Stap over een houten doorgang. Volg dan het weiland links van de afrastering. Aan het eind links over de 
asfaltweg. Bij de kruising rechtdoor richting Mauhin/Mortroux. Volg geruime tijd de asfaltweg omhoog. 
Its verder bij de 3-sprong met Mariakapel links (Chemin du Dessus). Aan het einde rechtdoor over het 
graspad. Even voorbij het laatste huis buigt u de veldweg links in. Het pad loopt vervolgens langs de 
bosrand van een naaldbos. Het pad wordt een holle weg. U loopt omlaag. Over het rechtse hoger gelegen 
pad kunt u met behoud van droge voeten lopen. 
Bij het laagste punt steekt u een beekje (Asse) over en volgt u het voetpad rechtdoor omhoog. 
Steek aan het einde de verkeersweg over en loop rechtdoor. Bij de T-splitsing rechts en na 10 m links 
(blauw groen) de veldweg in. U passeert een brug waar de Rau de Monti en de Rau de Rosmel 
samensmelten. Volg het voetpad verder omhoog. Bij de 3-sprong rechtdoor over de asfaltweg. Volg 
geruime tijd de weg tot huisnr. 284b. Hier links in een holle weg omlaag (soms modderig). 
Steek aan het einde rechtdoor de asfaltweg over. Bij de T-splitsing met verkeersweg links (hier stroomt de 
rivier Rau de Monti). Negeer zijweg links. Bij de 3-sprong rechts (Wadeleux). Vlak daarna links (groene 
en rode rechthoek) omhoog langs de boerderij. 
Blijf rechtdoor omhoog lopen (eerst als veldweg, dan als graspad) via enkele draaihekjes in richting van 
de huizen. Volg dan de steile asfaltweg verder omhoog. U komt aan een T-splitsing. Ga naar rechts om 
het kruis van Charneux, het oorlogsmonument en de bunker van het fort Battice te bekijken. Na deze 
bezichtiging loopt u terug naar de verkeersweg en nu blijft u aan de 3 sprong (waar we vandaan kwamen) 
rechtdoor gaan. Negeer zijweg links. Bij de 3-sprong met een boom in het midden rechtdoor. Bij de 
volgende kruising rechtdoor (Hoyeux). Volg geruime tijd deze weg omlaag tot bij huisnr. 640. Hier links 
het voetpad op. Aan het einde links de verkeersweg oversteken en rechtdoor. Steek de Berwinne over. Bij 
de 3-sprong rechtdoor. U passeert een boerderij. 100 m verder links omlaag (rood). Aan de verkeersweg 
weer links omlaag. Tegenover huisnr. 271 rechts de veldweg in. Na 25 m door het witte klaphekje rechts 
en loop door de manegeweide. Ga weer door een klaphekje en loop het weiland omhoog langs een haag. 
De weg door de weilanden brengt u via enkele klaphekjes tot aan een verkeersweg. Steek de asfaltweg 
over en loop meteen er tegenover via een wit klaphekje weer het weiland in. Loop nu omlaag in richting 
van de kerktoren van St. Jean Sart. Ga door het klaphekje en volg het donkere bospad omlaag. Steek de 
verkeersweg over. U bereikt auberge Aubel. 
U gaat links en neemt links van de auberge het geasfalteerde pad. U steekt via een brug de Bel over. Bij 
het veldkruis buigt het pad naar links in. Volg het omhoog. Aan de 3-sprong bij zitbank rechts. U bereikt 
een groot plein (Place de Tilleul). Rechts aanhoudend loopt u voorbij de Kerk St. Jean Sart. 
Volg de verkeersweg omhoog voor 350 m tot bij een transformator/elektriciteitshuisje. 
Hier links de holle weg omhoog. Aan uw linkerkant bereikt u Knuppelstock 
Volg de veldweg verder tot aan de verkeersweg. U loopt naar links en volgt de verkeersweg voor 100m. 
Bij de Picknickplaats links de veldweg in met een mooi uizicht. Het pad loopt verder door een bos. Na het 
bos bereikt u een boerderij en 250 m verder buigt u links af en loopt tussen hagen door en later via een 
weiland met fruitbomen. Via een draaihekje bereikt u weer de asfaltweg. U loopt rechts en bij de 3-sprong 
links. Via een draaihekje bereikt u een weiland met paarden. Voor u ziet u de kerktoren van de abdij. 
Volg het voetpad door het weiland tot aan een draaihekje. De smalle weg brengt u terug naar het 
begingpunt. 


