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Door het Land van Herve en Vesder
Ga op ontdekking in de mooie streek van het Land van Herve 
en Vesder !
Ga op ontdekking in de mooie streek van het Land van Herve 
en Vesder! Tijdens de tocht van een honderdtal kilometer toont 
deze route de schoonheid van de 4 Mooie Dorpen in de streek, 
maar ze laat u vooral ook de streek doorkruisen om er de 
mooiste hoekjes te ontdekken. 
Schitterende landschappen in een opeenvolging van plateaus 
en depressies, streekproducten die de smaakpapillen van de 
lekkerbekken verwennen en opmerkelijk onroerend erfgoed dat 
getuigt van een rijk verleden … Deze streek helemaal in het 
oosten van Wallonië heeft u wel degelijk veel te bieden!
Deze tocht voert u uiteraard langs alle niet te missen 
trekpleisters van de streek, maar moedigt u vooral ook aan om 
uw ogen te openen en reikt u alles aan om de minder opvallende 
charmes te kunnen zien en te begrijpen, die alleen zichtbaar zijn 
voor het meest aandachtige en nieuwsgierige oog.
U kunt deze route in een of meerdere dagen op uw eigen tempo 
afleggen. Wacht dus niet langer, bezoek onze website www.
beauxvillages.be, download de gps-gegevens en volledige 
beschrijving van de route, laat uw motor ronken en ga op pad 
om een hele streek te ontdekken!

Onderweg op de route vindt u overal etablissementen 
waar u terechtkunt om te eten of te overnachten.
Een taverne met streekgerechten? Een gastronomisch 
restaurant? Een bord met Belgische frietjes?
Een overnachting in een treinwagon die werd omgetoverd tot 
een ongewone verblijfplaats? Een intieme nacht in een bubbel 
om in slaap te vallen onder de sterren? Een luxehotel? Een 
overnachting in een gastenkamer om kennis te maken met de 
bewoners?
Ongewoon of traditioneel, goedkoop of luxueus: aan u de keus!

Neem contact op met de Toeristische Diensten 
van de streek voor een overzicht van alle 
verblijfplaatsen en restaurants die u leuk vindt: 
Maison du Tourisme du Pays de Herve 
Place de la Gare, 1 - 4650 Herve 
+32 (0)87/69.31.70 - info@paysdeherve.be  
www.paysdeherve.be 
Maison du Tourisme du Pays de Vesdre 
Rue Jules Cerexhe, 86 – 4800 Verviers 
+32 (0)87/30.79.26 - info@paysdevesdre.be  
www.paysdevesdre.be

Download de gps-gegevens en van de route 
op de website www.beauxvillages.be



CLERMONT-SUR-BERWINNE

Vertrekpunt is het Maison du Tourisme van het Land van Herve, gelegen in het oude station uit de 
19e eeuw. Vanaf hier volgt u de N3 richting Battice. Eenmaal voorbij het dorp slaat u linksaf richting 
Aubel. U zult het Fort van Battice tegenkomen, dat in de jaren ‘30 werd gebouwd om België tegen 
een Duitse inval te beschermen. Daar slaat u rechtsaf. 

Een landschap vol met hagen en alleenstaande boerderijen... Langs de Stockis, een kronkelwegje, 
komt u aan bij de Sainte-Odilekapel. Sla hier rechtsaf (Margensault) om in Thimister te geraken, 
vernoemd naar de tijmkweek die er in de Middeleeuwen plaatsvond. De ciderfles in het midden 
van het dorp herinnert bewoners en passanten aan Ruwet, de ciderfabriek die meer dan een eeuw 
actief was in het centrum van het dorpje. In dit dorpje zijn er verschillende restaurantjes of plaatsen 
om iets te drinken.  

Ga verder langs de Rue de la Station. U komt nu uit in het PRACHTIGE DORPJE  
CLERMONT-SUR-BERWINNE. Hier vindt men woningen in Luikse Lodewijk XIII, XIV en XV-
stijl. Laat uw auto in de Rue du Bac staan. Hier vindt u de Desonay-weide, een beschermd gebied 
waar zich het eerste Kasteel van Clermont bevond. Een plek waar het heerlijk uitrusten of wandelen 
is. Vanuit de Rue du Bac kunt u dit prachtige dorpje verkennen: 

 •  De Sint-Jacobus de Meerderekerk uit 1635 die hoog boven het centrale plein en de velden 
torent;

 •  Het stadhuis met zijn hoektoren en trouwzaal waar men, zoals ze in het dorp zeggen, 
op straat trouwt. Dit stadhuis werd in 1888 heropgebouwd op de plek van het oude 
gerechtshof;

 •  De Tuturette, de fontein die het plein constant voorziet van een aangenaam watergeluid

 •  De typische gebouwen (zeker op de Rue du Thier nummer 2), de eerste dakgoot in 
siersteen van België, de windwijzer in de vorm van een walvis...;

 •  De Sint-Jacobusbegraafplaats, een bezienswaardigheid voor pelgrims die langs de Via 
Mosana naar Santiago de Compostela gaan. 

Geniet op de Place de la Halle van een zomerse verkoeling. Op het terras van de plaatselijke 
brasserie hebt u een zicht op de indrukwekkende gebouwen. Dé gelegenheid om even uit te rusten 
in een fantastisch kader.

Ga verder met de auto langs de Rue du Thier. Het Remember Museum toont tal van memorabilia uit 
de Tweede Wereldoorlog, alsook een authentieke tank (40-45). Dit museum, met een ongelooflijk 
aantal tentoongestelde stukken, is elke 1e zondag van de maand vrij toegankelijk en kan ook op 
afspraak bezocht worden. 

Op de Rue du Thier slaat u bij de Sint-Annakapel linksaf. Deze werd reeds 3 maal vernietigd en 
heropgebouwd en is sinds 1988 beschermd. Daarna slaat u rechtsaf richting Froidthier. Hier rijdt 
u door naar de N648, waar u rechts gaat en de eerste straat links neemt. Ga verder tot de site van 
de Abdij van Val-Dieu. Deze abdij stamt uit 1216 en is de laatste cisterciënzersabdij die de Franse 
revolutie doorstaan heeft. U vindt er ook de Brasserie du Val-Dieu, bekend om haar uitgebreide 
bierkaart met tal van blonde en bruine bieren, grand cru’s... 

Het loont zeker de moeite om even te stoppen voor een wandeling in het park van de abdij (zeer 
indrukwekkend arboretum), om een plaatselijk gerecht te eten in de oude stallen van de Casse-
Croûte of gewoon om even van de stilte te genieten tussen de dikke stenen muren van de basiliek. 
U vindt er ook een toeristisch informatiepunt. 

Clermont-sur-Berwinne  
©Francois Delfosse

Clermont-sur-Berwinne  
©Mark Rossignol

De Abdij van Val-Dieu  
©MT Pays de Herve
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LIMBOURG

Wanneer u oversteekt, komt u bij de oude watermolen van Val-Dieu en zijn rad, vlak naast het 
restaurant met dezelfde naam. Enkele meters verder kunt u naar het natuurpark dat in 2010 geopend 
werd. Dit park van ongeveer 7,5 hectare groot wordt beheerd door Natagora (de Franstalige 
tegenhanger van Natuurpunt) Pays de Herve. Het biedt een rijk aanbod aan natuurelementen: de 
waterloop Bel, een vijver, vochtige en droge gebieden. 

Op het baantje richting Aubel raden we aan om te stoppen op de heuvels in Sint-Jansrade (Saint-
Jean-Sart). Hier kunt u de oriëntatietafel van Knuppelstock vinden, een uniek exemplaar in zijn 
soort. U geniet er van een adembenemend uitzicht op het Land van Herve. De oriëntatietafel uit 
blauwsteen en met een diameter van 1,50m bevat bronzen details. Deze kunt u dus met de ogen 
alsook met de vingers ontcijferen. 

Via de N649 gaat u verder tot Aubel. De naam van deze stad duikt in 1248 voor het eerst op als 
“Albe”. Een heel aantal gebouwen is er bewaard gebleven. Een van de meest indrukwekkende is de 
“Vieil Aubel”, een antiek gebouw uit de 16e eeuw dat in 1700 gerestaureerd werd. De gevelspits is 
in houten vakwerk vol met kleine typische inhammen.

Het is een leuk dorpje met tal van eet- en drinkgelegenheden. U kunt er lokale lekkernijen proeven: 
siroop, cider, fijne vleeswaren, slakken... 

Verderop in het dorp slaat u links de Rue de la Station in. Hier komt u voorbij spoorlijn 38 en 
de locomotief, een van de oudste en meest mythische delen van het RAVel-net. Op 2 juni 1957 
vond het laatste passagiersvervoer plaats op lijn 38. In 1992 kende ook het goederenvervoer een 
definitief einde. Na 200m slaat u linksaf naar de Rue de Merckhof. Vervolgens komt u op de N608 
richting Henri-Chapelle.

Hou halt aan het Amerikaans Kerkhof, een open necropool met 7.989 Amerikaanse soldaten die 
hun leven verloren tussen 1940 en 1945. Op het dorpsplein van Henri-Chapelle vindt u het typische 
museum van de weg (musée de la route), een openluchtmuseum dat de geschiedenis vertelt van 
de oude steenweg van Karel de Groote (Chaussée de Charlemagne). 

Ga verder richting Bilstein (Bilstain). Hier geniet u van een schitterend uitzicht op de heuvel van het 
dorpje Limburg (Limbourg) en het lager gelegen Dolhain. U zult ongetwijfeld aangenaam verrast 
zijn door het landelijke Bilstein. Haar Romaanse kerk ter ere van Saint-Roch ligt midden in een 
kerkhof vol met oude grafstenen.    

Als u Bilstein uitrijdt, komt u in het centrum van Dolhain, een oude wolstad en tevens de eerste 
Belgische stad die in 1888 elektrische straatverlichting kreeg. U vindt er tal van winkeltjes en 
restaurants. Dolhain staat ook bekend om zijn uitbundige carnaval van Rijnlandse traditie, dat elk 
jaar in februari plaatsvindt.

Ga verder in de richting van het SCHITTERENDE DORPJE LIMBURG. Limburg vormt het 
historische hart van het gelijknamige hertogdom en ligt bovenop een rotsheuvel. Het dorp heeft 
een verstevigde stadsmuur, waarvan de resten nog duidelijk zichtbaar zijn. Het kerkkoor is van ver 
zichtbaar en maakt deel uit van de verstevigingen. 

De hedendaagse rust staat in sterk contrast met de drukte die het dorp in de Middeleeuwen 
kenmerkte. Epidemieën en branden zorgden ervoor dat de gemeente meerdere keren volledig 
verwoest werd. De strategische ligging van het dorpje zorgde er echter ook voor dat Europese 
grootmachten het regelmatig plunderden.

Neem zeker de tijd om een glas te drinken op het Sint-Jorisplein (Place Saint-Georges). Op elke 
woning vindt u er uiterst interessante architecturale details, of het nu om een edelmanswoning 
gaat of om simpele ambachtswoningen. 

Op dit plein bevindt zich ook het oude stadhuis, dat in de 17e eeuw gebouwd werd. De kelder 
herbergt een enorm wapensteen met een van de oudste stadszegels. Deze bereikt u via de arvô, 
met een munt van het kruis van Bourgogne op de inkomstpoort. In het hoogseizoen worden er 
tentoonstellingen georganiseerd, is er ook een toeristisch infopunt en kunt u er een maquette van 
het Limburg uit de 17e eeuw bewonderen. 

Zoek deoverblijfselen van de 3 waterpompen. Hier haalden de bewoners, behalve uit de putten 
in de huizen, hun water vandaan tot in het begin van de twintigste eeuw: een rechthoekige pomp 
bovenaan het plein, de fontein van de Maagd in het centrum, en de laatste is vlakbij de kerk. Let 
zeker ook op de stenen tafel tegenover het schoolgebouw. 

Carnaval van Dolhain  
©Maison du Tourisme du Pays de Vesdre

Limbourg
© Patrick Outers
Black Box Photo
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SOIRON

Als u naar de Sint-Joriskerk kijkt, ziet u een indrukwekkend gebouw opgetrokken in gotische 
kalkstenen. Deze werd meerdere malen verwoest. Zeker de brand van 1834 had enorme gevolgen. 
Het timpaan toont een afbeelding van Sint-Joris die de draak verslaat. Binnen vindt u verschillende 
grafstenen van vooraanstaande inwoners van Limburg. Ook is er het gemeentelijke kerkhof dat het 
vroegere belang van het dorp perfect illustreert. Rechts van de kerk kunt u langs de poort naar de 
tuin. Hier bevindt zich de woonst van de provoost. U ziet er het Latijnse opschrift “Dominus 
providebit”. 

Wees aandachtig tijdens het wandelen. De steegjes en straatjes die naar het plein leiden, bevatten tal 
van schatten: een grafsteen met Nederlands opschrift, een gevelspits met een Christusafbeelding aan 
de noordzijde van een woning, een gewelfsteen uit 1631, de Etoile d’or-herberg, een grafsteen van de 
Mensenrechten enz...

Verderop vindt u een linde uit begin 18de eeuw. Op de grote weide aan de overkant bevindt zich de 
site van het verstevigde kasteel. Een herenhuis bevindt zich vandaag in de oude bijgebouwen van het 
kasteel. Kijk goed naar de restanten van de verstevigingen die nog zichtbaar zijn in de muren rond de 
eigendom. 

Tijdens een wandeling langs de verstevigingen ziet u de hoogte ervan en heeft u een zicht op de 
Vesdervallei en op het viaduct met 22 bogen.

Vanuit Limbourg-Haut gaat u richting Hèvremont.

U rijdt voorbij de mooie Sint-Annakapel. Hier vindt u in de kelder een herdenkingssteen ter 
nagedachtenis van de vernietiging door een Amerikaanse obus in 1944.

Hèvremont bestaat uit oude huizen en boerderijen uit kalksteen en aardewerk. Iedereen zal vallen 
voor de charmes van dit gehucht, zowel personen die oog hebben voor oude huizen als wandelaars 
die van het bosrijke gebied willen genieten. Neem ook een kijkje in de Sint-Francisus-van-Assisikapel 
en zijn vierkante bel onder de piramidevormige torenspits. De drempel van de kapel is gemaakt uit 
keien uit de Vesder. 

Ga verder naar Gulke (Goé), een van de oudste dorpjes van de streek. Hier vindt u nog oude gebouwen 
en zeer mooie huizen in plaatselijke steen. De Sint-Lambertuskerk en zijn gedraaide toren zal zeker 
in de smaak vallen.

Vanuit Gulke gaat u verder naar de Gileppestuwdam. Deze werd in 1878 in gebruik genomen om 
te voldoen aan de groeiende vraag naar water van fabrieken uit Verviers. De stuwdam bevat twee 
belangrijke elementen: de 77 meter hoge uitkijktoren en de leeuw uit steen. Jaar na jaar lokt het een 
steeds groter aantal toeristen. 

Ga richting Jalhay om verder te rijden naar Pepinster. 

Vergeet zeker geen hapje te eten in Tancrémont. Zelfs de grootste gulzigaards zullen hun handen 
vol hebben met de plaatselijke “roues”, zoete taarten van 40cm doorsnede! Langs de kant van de 
steenweg bevindt zich in het buurtschap Tancrémont het bedevaartsoord van le Vieux Bon Dieu. Deze 
heeft een eigen kapel met een indrukwekkend kruis van meer dan 2 meter hoog en een mooi zicht op 
het landschap. Tijdens sommige weekends kunt u terecht in het Fort van Tancrémont en zijn museum.

Ga verder richting Pepinster. Als u langs de Rue Neuve door het centrum rijdt, ziet u de Sint-Antonius 
de Kluizenaarkerk. Ga zeker eens binnen om het interieur van dit gebouw te bewonderen. 

In het hogere deel van Pepinster gaat u door de Rue Grand Ry en komt u voorbij de Chapelle Grognet.

 

Via de Route de Soiron komt u uit in het MOOIE DORP SOIRON. Het vormt een uniform 
architecturaal geheel en speelde al zeer vroeg een strategische rol als vestigingsplaats. De 
belangrijke Romeinse weg van Trier naar Tongeren liep immers langs Soiron. Het is een absolute 
must om het dorp te voet te bezoeken. In Soiron kunt volgende zaken bezichtigen: 

 •  De kerk, die uit verschillende gebouwen en verbouwingen is opgetrokken;

 •  De “bac” (wasserij) met de “escalier à canards” (luie trap) waardoor het voor iedereen 
gemakkelijk bereikbaar is;

 •  Het kerkhof met “muurtombes” en het onafgewerkte graf van de steenhouwer; 

 •  De droogast voor kardoen, toonbeeld van de textielindustrie van vorige eeuw. Het groot 
bouwwerk met 160 gaten is een stille getuige van een activiteit uit lang vervlogen tijden: de 
teelt van de kaardenbol; 

 •  De brassine, een waterrad dat door honden bediend werd.
Kapel van Tancrémont 
©MT Pays de Herve

De Sint-Antonius de Kluizenaarkerk - Pepinster  
©MT Pays de Herve

Soiron  
©PBVW
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OLNE

Proef een van de vele bieren van de dorpstaverne of geniet van een culinaire pauze met lokale 
producten in de kleine kruidenierszaak. Aarzel ook niet om als dessert naar de “légende du corbeau” 
te vragen (legende van de roek)! Deze zwarte vogel is het onderwerp van talloze sterke verhalen in 
het dorpje.

Amper 4 kilometer verder bereikt u via Nessonvaux en Froidbermont het MOOIE DORP OLNE. 
Het harmonische kader van het dorp, met huizen en hoeves uit kalksteen, is ontstaan door de 
Maasrenaissance en de architectuur uit de 17de en 18de eeuw. Parkeer uw auto op de parking van 
de sporthal. Hier vindt u ook een toeristisch infopunt. 

Ga te voet verder naar dit uniforme en vreedzame dorpje met tal van uitzonderlijke gebouwen: 

 •  De Sint-Sebastiaankerk en het simultaneum tussen katholieken en protestanten. De kerk 
is een beschermd monument, omgeven door het kerkhof. Het ligt op een heuvel in het 
centrum van het dorp;

 •  De “chantoir” de la Falise, vernoemd naar het Waalse “tschtwêr”” (zingen). Het beekje 
duikt dus onder de grond om 760m verder opnieuw aan de oppervlakte te verschijnen; 

 •  De architecturale tegenstellingen tussen arbeiderswoningen (gemaakt uit losse stenen) 
en de huizen van notabelen (uit bouwstenen). Ook is er een groot aantal beschermde 
woningen;

 •  De oude spijkerfabriek in Centre nummer 42 en de “spijkerlinde” (die geworteld is in 
Saint-Hadelin);

 •  De 300 jaar oude linde op de kruising tussen de weg naar Luik en naar Herviens;

 •  De elzen, waarnaar het dorp vernoemd is (aulne = els).

Proef zeker ook eens de Lev’Gos, een licht zoete worst met rozijnen. Sinds 1979 worden deze 
geproduceerd door de Confrérie du Lev’Gos. 

Ga met de auto langs Fosses Berger verder naar het stadje Saint-Hadelin. Hier kunt u de spijkerboom 
bewonderen. Deze boom zou helpen tegen tandpijn. Sinds 1621 groeit hij op de zogenaamde 
“Fief”, waar de boom waarschijnlijk ook het ontstaan van de huidige kerk heeft meegemaakt (die 
in 1676 voor het eerst wordt beschreven). Ga via de Route des Robiniers verder naar de Chaussée 
de Wégimont. Sla rechtsaf richting Herve. U rijdt er langs de muren van het provinciaal domein 
van Wégimont, met zijn indrukwekkende kasteel uit de Maasrenaissance. Ook is er een camping, 
een zwembad en verschillende activiteiten voor jong en oud. Het Oultremont-geslacht schonk het 
domein in 1920 aan de provincie Luik. Ze vroegen enkel om het een sociale functie te geven. En 
zo geschiedde!

Bij uw terugkeer in Herve wordt u verwelkomd door 
de speciale geur van de bekende Hervekaas (Fromage 
de Herve)! Het is de enige Belgische kaas met een 
AOP-label. Vandaag wordt de kaas op drie plaatsen 
geproduceerd, waarvan twee boerderijen: de boerderij van 
Colyn en de kaasmakerij van de oude molen (Fromagerie 
du Vieux Moulin). Deze kaasmakerij is de laatste die de 
Hervekaas nog op basis van rauwe melk produceert. U kunt 
er tal van artisanale producten proeven en kopen. 

Sluit uw rit af in het charmante centrum van Herve: 

 •  De getwiste torenuit de 17de eeuw. De randen draaien om minder weerstand aan de wind 
te bieden. Dit verklaart ook de naam;

 •  De oude Zes Fonteinen, “Six Batches” in het Waals. Een ware rijkdom aan tradities.  
Deze bovengrondse bron werd in zes delen opgedeeld, elk met zijn eigen functie.

Soiron 
©PBVW

Olne  
©PBVW

Hervekaas (Fromage de Herve), raffinage 
©ASBL Fromage de Herve
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Rue Haute 7 
5332 Crupet  •  Belgique
+32(0)83 65 72 40
 info@beauxvillages.be  

www.beauxvillages.be
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Deze gids kwam tot stand met de steun van het Europees 
Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling, en ook van  
het Commissariat-generaal voor Toerisme.

Herve
Vesder

Door het Land  
van Herve en Vesder
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