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Rondom Zuid-Limburg bent u al verschillende soorten landschappen tegengekomen. Met
de laatste drie etappes komt u in streken die erg lijken op ons 'eigen' Zuid-Limburg:
glooiende velden, riviertjes en boomgaarden. Het is er alleen veel rustiger dan in
Nederland, waar iedereen met het wandelvirus lijkt besmet. De route begint met een
kleine stadswandeling door Visé met zijn karakteristieke stadhuis. Bij de SintMartinuskerk klimt u omhoog naar de Loretokapel die al sinds de 17e eeuw een geliefd
doel is voor pelgrims (niet voor niets eindigt het Nederlandse Pelgrimspad in Visé).
Daarna volgt u een paar kilometer de beroemde GR5 tot aan Dalhem, waar u even buiten
de route de charmante dorpskern kunt bezoeken. Over een oud spoortraject gaat u
verder naar Mortroux waar u het prachtige en stille dal van de Rau d'Asse betreedt. Daar
eenmaal uitgeklommen, daalt u weer af via de weilanden met mooie uitzichten op de
abdij van Val-Dieu. Na uw dorst gelest te hebben met het abdijbier, vervolgt u uw weg
verder door de boomgaarden naar het Alsbos. Hier bent u ongemerkt weer in Vlaanderen
beland. In Sint-Martens-Voeren gaat u onder het indrukwekkende spoorviaduct door, dat
net als het viaduct bij Moresnet (etappe 10) in de Eerste Wereldoorlog door de Duitsers is
gebouwd. De Nederlandse grens is nu vlakbij, maar om daar te komen moet u wel even
een flinke klim maken.Voor alle etappes zie: www.wandelzoekpagina.nl/rondom-zuidlimburg
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Routebeschrijving
Op verkeersweg voor station (met brug over maas aan rechterhand) LA (Avenue du
Pont). Na 175 m vóór plein RA. Blijf dan langs gevels rechts van u lopen zodat u RD gaand
in de Rue du College komt. Na 125 m bij poorttoegang tot Centre Culturel RA straat in.
Aan einde LA Rue des Recollets richting opmerkelijke toren van Hotel de Ville. Naast dit
gebouw LA Rue du Perron. Op kruising RA Rue Haute. Linksom rotonde volgend de 3e
straat nemen: de smalle, licht stijgende rue Porte de Lorette (nu wit-rode markering
volgen). Waar weg naar rechts buigt RD trap op.
U komt uit bij de Loretokapel en het kerkhof dat u aan uw linkerhand passeert via de
verkeersweg. Even verder L aanhouden over voet- en fietspad dat nog even langs muur
van kerkhof loopt. Bij 2 bankjes RD halfverhard pad, verderop een graspad langs tuinen
en weilanden. Onder hoogspanningslijnen RD landweg in. Negeer een weg naar L en
kort daarna begint de weg te dalen. Op splitsing RD bocht van weg afsnijden. Bij bocht
van asfaltweg deze weg naar L volgen. RD gaand komt u bij de brug over de Berwinne.
Aan de andere kant van de brug gaat u direct na de oprit van huisnummer 1 RA door de
opening naast de prikkeldraadafsluiting. Na volgende doorgang schuin naar R door
weiland naar volgende doorgang. Na nog een paar doorgangen gaat u vlak voor de
huizen van Dalhem even naar R om dan verder langs de beek te lopen. Bij de brug gaat
de route LA (wit-rood gaat hier RA).
Als u de charmante oude dorpskern van Dalhem wilt bekijken, volgt u nog even de witrode markering: deze gaat RA en kiest dan direct L aanhoudend de klimmende weg (Rue
Général Thys).
Bij rotonde RA Rue du Soldat Joseph Dethier. Na 500 m komt u bij het einde van de
bebouwde kom van Dalhem op een driesprong van asfaltwegen. Hier RD over het voeten fietspad met de asfaltweg aan uw linkerhand. Na 200 m buigt die asfaltweg naar L,
maar het pad waarop u loopt gaat RD en even verder een oude spoorbrug over. U komt
bij het oude station van Mortroux (café-restaurant). Nog even RD spoor volgen tot waar
dat eindigt. Hier RA en 50 m verder op kruising met N627 RD richting centrum van
plaatsje. Even verder heeft u het riviertje Rau d'Asse aan uw linkerhand. Na bushalte LA
brug over naar opvallende elektriciteitstoren en daar RA Rue Saint-Lucie (Rau d'Asse
dan aan uw rechterhand). Kerk aan uw rechterhand passeren. Negeer privéwegen naar
R tot u op een asfaltweg komt.
Hier RA en direct schuin RA halfverhard pad in (nu geel-rode markering volgen). Op
driesprong bij wat huizen RD. Waar de weg bij huisnummer 1 naar R buigt L aanhouden
over halfverharde weg met bord 'verboden in te rijden'. Het pad gaat door het bos met
uitzichten op het open stroomdal van de Rau d'Asse. Na 1200 m komt u aan het eind op
een T-splitsing. U gaat hier RA over een smal paadje. Een draaihekje door en het
stroomdal van de Rau d'Asse oversteken via het 'servitudepaadje' door de weilanden en
een bruggetje. Aan de andere kant van het dal komt u bij een poort. Niet door deze poort
de weilanden in, maar LA het pad volgen met het stroomdal van de Rau d'Asse nu aan
uw linkerhand. Het pad kan soms behoorlijk modderig zijn. Na 1,3 km komt u uit op een
asfaltweg. LA en direct (maar wel ná de privé oprit van huisnr. 91) weer LA een
grindweg in. De weg wordt een onverhard pad en komt uit bij een bruggetje over de Rau
d'Asse.

Aan de overkant van de brug is een diep uitgesleten geul. U volgt deze geul, dat kan
eerst aan beide kanten, daarna alleen aan de linkerkant. Het pad en de geul komen
samen en boven gekomen draait het pad naar L. U kruist een verbindingsstrook tussen
twee weilanden. Bij een grindweg gaat u RA een weg in met bord 'verboden in te rijden'.
Even voorbij het huis wordt dit een onverhard pad. Na 300 m komt u bij de huizen weer
op het asfalt. Bij een kapelletje RA asfaltweg. U volgt de asfaltweg waar u nu op loopt
800 meter tot op een kruising. Hier RD Hawières en dan na 150 m schuin RA de geelrode markeringen volgen door de weilanden tot u uitkomt bij een asfaltweg. Hier LA naar
het kruispunt en RD (geel-rood gaat hier LA).
U heeft nu aan uw rechterhand de Abbaye du Val-Dieu en even verder aan uw linkerhand
de Moulin du Val-Dieu. Even na deze Moulin (horeca) LA door fraai vormgegeven
draaihekje. Aan uw rechterhand dan een vijver. Na 150 m draaihekje aan rechterhand
negeren. Even verder RA naar een ander draaihekje waar u doorheen gaat. Het pad
loopt omhoog en bovenaan heeft u bij een bankje een mooi uitzicht op de Abbaye du ValDieu. Loop vanaf hier naar de straat verderop. Dan na 50 m een pad naar L negeren en
weer 300 m verder gaat u direct na huisnummer 10 LA door draaihekje of hek het
graspad in door de perenboomgaard. Let op: het pad buigt naar links en komt dan bij een
brede doorgang in het prikkeldraad (deels overgroeid door een haagje). Hier RA langs
dat prikkeldraad (aan linkerhand) en even verder langs die haag. Een voetgangerssluisje
door en daarna op asfaltpad RA (geel-rode markering volgen).
Na 200 m bij boerderij RD smaller, klimmend pad door bos. Boven komt u uit op een
asfaltweg. Hier LA (geel-rood gaat RA) en even verder passeert u aan uw linkerhand een
grote hoeve. Op kruising met drukke N608 RD grindweg tussen appelbomen. Waar
boomgaard aan uw rechterhand ophoudt nog even doorlopen en dan scherp RA een
graspad in (even verder weer langs boomgaard aan uw rechterhand). Even voor boerderij
bij fundament van oude schuur LA naar rand van bos. Dit bos steeds aan uw rechterhand
houden. Na een kleine kilometer bij metalen slagboom RA bos in. Na 350 m bij volgende
slagboom weer RA. Een brede grasweg (mogelijk nu een grindweg) kruisen en dan RD
over smallere grasweg door berkenbos. Einde LA en na 400 m bij informatiebord RA door
opening in hek.
Waar bos aan uw linkerhand eindigt RD tussen velden door richting knooppunt 55. In een
bosje wordt het pad breder en maakt een slinger om daarna weer smaller te worden.
Nadat het pad weer breder is geworden komt u uit op een smalle asfaltweg bij woningen.
Hier LA richting knooppunt 47 en 100 m verder RA Berg. Direct LA naar Shetlandhoeve
die u aan uw rechterhand passeert. Op driesprong RD dalend pad met steenversperring
in. Ook bij volgende steenversperring RD en op dan volgende driesprong eveneens RD
richting knooppunt 91. Even verder met hoofdpad mee naar R buigen en dan naar L
onder spoorviaduct door en Sint-Martens-Voeren in. Aan einde RA over hoofdweg van
dorp. Al na 60 m bij bankje en bordje 'Mot' LA beekje over en paadje in.
Op asfaltweg RA en direct LA bij graf van brigadier Lescrenier. Waar weg naar R buigt
gaat u RD een onverhard klimmend pad in. U gaat even het bos in, loopt daarna steeds
RD door de bosrand en daarna door de velden. Op het verharde fietspad bent u op de
grens met Nederland. Hier RA en 30 m verder bij grafsteen LA Nederland in. Een weg
naar R negeren en op dan volgende driesprong bij wegkruis L aanhouden langs
wijngaard. U komt uit in de bebouwde kom van Noorbeek en gaat dan op de 1e kruising
RA langs de kerk. RD langs horeca tot bushalte Dorpsstraat.

Praktische informatie
Lengte van de wandeling
24,5 km
Beginpunt
Station van Visé, bereikbaar met trein vanaf station Maastricht. Zie www.ns.nl of
www.9292.nl
Eindpunt
Bushalte Noorbeek Dorpsstraat. Vanaf hier kunt u bus 57 naar Maastricht nemen. Zie
www.9292.nl
Inkorten
3 km voor het eindpunt in Noorbeek kunt u in Sint-Martens-Voeren ook bus 39 naar Visé
nemen vanaf bushalte Smv Vogelstang. Deze bus gaat echter in het weekend slechts 1
keer per 2 uur en rijdt niet tot heel laat. Voor informatie zie www.delijn.be (vul halte Visé
Gare Ir in).
Horeca
Pam-Pam
Avenue du Pont, 27
4600 VISE
http://www.pam-pam.be
Café Lehaen / Josiane
Place Reine Astrid 4
4600 Visé
Au Boute-en-Train
Chemin du Trimbleu 3
4607 Mortroux
http://www.aubouteentrain.be
Abdij van Val-Dieu (restaurant le Casse-Croûte)
Val Dieu 227
4880 Aubel
http://www.val-dieu.net
Le Moulin du Val Dieu
Val-Dieu 298
4880 Aubel
http://www.moulinduvaldieu.be/
Hoeve de Bies
Bies 4
3790 Sint-Martenshoeve
http://www.hoeve-debies.be
Café d'r Pley
Pley 2
6255 AG Noorbeek
http://www.cafedrpley.nl/

Deze route is opgenomen in de wandelgids 'Een wandeling Rondom Zuid-Limburg'. Zoek
je grenzen op en spijker je Frans en Duits bij op deze internationale tocht van 11 stevige
etappes. Zuid-Limburg staat dan wel te boek als een on-Nederlands landschap, maar
voor het echte buitenlandgevoel moet u toch even ons mergellandje uit. Deze wandelgids
is te zien en te bestellen op www.gegarandeerdonregelmatig.nl.

