
Tour 9: Von Val-Dieu nach Neufchâteau 
 

U steekt het riviertje de Berwinne over. Meteen daarna bij de kruising gaat u rechts richting Mortroux. 
Steek nogmaals de Berwinne over en neem nu de eerste weg rechts (Fort-Pays/blauwe ruit). Nu begint 
een lange klim. Volg rustig geruime tijd de asfaltweg omhoog. Aan het einde van de asfaltweg gaat u bij 
de boerderij rechtdoor het bospad omhoog. (blauwe ruit) (Rechts tussen de bomen door ziet u kerk van 
Saint Jean Sart). Volg nog enige tijd het bospad omhoog. 
Als u boven het bos verlaat, dan ziet u rechts de gevechtskoepel en de kerktoren van St. Jean Sart. Een 
eindje verder ziet u rechts in het dal weer de groene spitse toren van de abdij. Boven aan de 3-sprong bij 
de picknickbank met het wegkruis gaat u links over de asfaltweg (met mooi uitzicht). Negeer zijweg 
links. Steek weer de voorrangsweg N 608 (La Moldt) over en loop rechtdoor de veldweg op. De weg 
draait naar links bij een groote boom en u bereikt vervolgens weer een verkeersweg. Volg de weg naar 
rechts. U bereikt het gehucht Heydt. 
Let op! Bij de manege (Manege di Rois) tegenover huisnr. 19 loopt u langs de paardenstal gelegen aan de 
rechter zijde. Links aanhouden. Volg het ruiterpad met de groene punt naar rechts. Let op! Negeer het 
eerdere smalle pad vlak voor het aangeduide ruiterpad. 
Bij de splitsing rechtdoor. Volg de dalende, stenige weg naar rechts. Aan de volgende splitsing links. 
Volg de stijgende, met groene punt gemarkeerde weg, door een naaldboombosje tot aan de verkeersweg 
(N608). U verlaat deze verkeersweg na ruim 300 m, bij een grote eik naar rechts. Volg de veldweg met 
het prachtige uitzicht geruime tijd tot aan de 3-sprong links (blauwe rechthoek). Volg de dalende veldweg 
(met aan de linkerhand een zijingang van het fort Aubin Neufchâteau). Bij de verkeersweg rechts verder 
de dalende weg volgen. (Als u het fort wilt bekijken, buig dan linksaf en volg de straat voor 300m 
omhoog). Na het schoolgebouw gaat u links in de richting van Val-Dieu. 
Bij de volgende T-splitsing met verkeersweg links. Bij het kruis van Jean Pierre links (Les Waides). De 
weg loopt omlaag tot aan een beekje (Ruisseau des Waides). Daarna volgt u de stijgende weg tot aan het 
hoogste punt met een groot hekwerk. 
Volg de weg die naar rechts buigt voorbij manege Les Waides. 
Naar 250 m rechts aanhouden (Heskenberg, rode rechthoek). De geasfalteerde weg buigt naar rechts 
omlaag en wordt een veldweg. U passeert een boerderij een bereikt een zeer smalle houten doorgang. Iets 
verder nog een doorgang. U loopt door het weiland in de richting van het bos. Via het draaihek loopt u 
door de bos omlaag tot aan de verkeersweg (N650). Volg de verkeersweg voorzichtig voor 600m met de 
Berwinne rechts van u. 
U ziet in het rechtse weiland een grote brug. Hier buigt u rechts af, steekt via de brug de Berwinne over 
en volgt de blauwe rechthoek. Volg de veldweg (vaak modderig) voorbij een eenzaam huis tot aan de 
verkeersweg. Bij deze verkeersweg gaat u links omhoog. Na 400 m (bij brievenbus) verlaat u de straat 
naar rechts. Bij de splitsing 50m verder links omhoog de holle weg in. Via deze weg stroomt een beekje 
en is het hier bijna altijd nat. U bereikt een geasfalteerde weg waar u links afbuigt. Volg de dalende weg 
geruime tijd. Bij de kruising rechtdoor (doodlopende weg). 
Let op! Na 200 m rechts via een klaphekje het weiland in. U loopt langs de afrastering tot aan een houten 
doorgang. Loop het weiland omlaag en weer omhoog. U ziet nu de kerktoren van de  
Abdij en loopt in de richting van deze toren. 
 


