
De poort van het Land van Herve

Praktische gegevens

LENGTE: 13 km
TOPOGRAFISCHE KAARTEN NGI: 42 (1:50.000) of 42/7-8 (1:25.000)

VERTREKPUNT: Aan de kerk van Olne.

De "poort van het Land van Herve", zo wordt het dorp Olne ook wel genoemd. We lopen een groot deel van deze wandeling

inderdaad door een groen heuvelachtig landschap met veel vee, en we zoeken verschillende oude servitudepaadjes op. Maar
we bevinden ons ook op de hellingen van de Vesder, waar de paden ruw en steil zijn. We maken op deze wandeling dankbaar
gebruik van  het dichte net van GR-paden die door deze streek lopen: de GR563 van het Land van Herve, de beroemde GR5

Noordzee-Rivièra en GR-varianten.

Beschrijving

Je stapt van de kerk weg langs de rue des Combattants. Op het einde steek je een straat over en je kiest op een Y-splitsing
links. Onmiddellijk wordt de weg mooi en daal je af door een weidelandschap. Een eerste zijweg rechts neem je niet. Op het
volgend kruispunt kies je rechts. Aan een hek wordt de weg privaat, maar voor wandelaars is een prachtig smal pad parallel

met de weg gereserveerd. Het pad wordt een beek en komt uit in het gehucht Tonvoie. Je neemt de eerste straat links, de
rue Vaux, steekt een brugje over en je volgt de straat rue Tonvoie naar links. Enkele honderden meter verder, tegenover
huisnummer 409e ga je rechts een steil stijgend pad in. Uit het bos brengt een voetgangersdoorgang je op een asfaltwegje

dat je naar links volgt. Waar de weg naar links draait, ga je rechtdoor over een grindweg. Na een bocht naar rechts verlaat je
de weg naar links. Een graspad brengt je bij een voetgangersdoorgang. In de wei ga je rechts en via een volgende doorgang
volg je een smal pad dat bovenaan de hoge helling tussen afsluitingen slingert. Op een splitsing kies je het smalle pad dat

verder  bovenaan  de  bosrand  loopt.  Het  pad  daalt  steil  af,  het  laatste  stuk  over  kapotte  trappen  tussen  huizen.  Bij
huisnummers 115 en 119 steek je een smal straatje over en je daalt verder over trappen tussen huizen. Je steekt een beek
over langs de pont Samaritaine en volgen de straat, de reu Bourgmestre Meunier, naar rechts. Steek de rijweg over en ga

even verder over een brugje rechtsaf. Dit pad biedt een mooi uitzicht op de Vesder maar al heel snel moet je rechtsaf een
stijgend pad volgen. Loop zo steil mogelijk zigzaggend de berg op. Je komt bij het plaatsnaambord van Nessonvaux op een
asfaltwegje dat je naar rechts volgt. In een bocht neem je een smal pad langs huisnummer 248. Het pad brengt aan de kerk

je in de rue Chinchotte die je naar links volgt. Bij de huizen van Chinehotte kies je schuinrechts een rotsig pad. Dit pad
brengt je 140 meter hoger in open veld met prachtige panorama's. Het pad vervoegt een grasweg en net als deze wat begint
te dalen, kies je links een smal pad tussen afsluitingen. Bij het einde van dit pad sla je rechtsaf en je loopt schuin de helling

op. Het sparrenbos werd hier gekapt en het pad is niet meer zo goed zichtbaar. Boven loopt het pad nog even verder tussen
afsluitingen en brengt je op een berijdbare weg. Rechtsaf tot op een asfaltwegje. Hier ga je even links en dan onmiddellijk
terug rechts langs het Espace Culturel. Aan de laatste huizen wordt de weg een grasweg. Na een bocht naar rechts moet je

een smalle doorgang zoeken waarlangs je links de weide in kan. Een draaipoortje brengt je in de volgende weide. Blijf hier
rechtdoor gaan, een stal in de verte is een goed oriënteringspunt. Bij de stal verlaat je de weide en uiteraard sluit je achter je
weer de afsluiting. Volg even het asfaltwegje naar rechts maar sla snel linksaf, langs een ijzeren poort, een begroeide weg

op. Waar de weg een paar honderd meter verder bruusk stopt, kan je links de afsluiting van de weide openmaken en de
weide ingaan. Je loopt langs een jagerstoren en je stijgt verder door deze weide langs de afsluiting aan de rechterkant van de
weide. Blijf in deze weide rechtdoor gaan en maak geen gebruik van de doorgang naar de weide rechts van je. Op het einde

van de weide is er een doorgang in de rechterbovenhoek. Hier moet je over de akkers lopen. Er is geen duidelijk pad maar de
gebruikers van deze weg lopen gewoon aan de rand van de akker langs de afsluiting rechts. Waar de aflsuiting stopt, loop je
verder op de grens tussen twee akkers. Richt je op de huizen van het gehucht Forêt. Langs een paar achtertuintjes kom je op

een weg bij een kruis. Linksaf. Je komt voorbij een pompstation. Even verder biedt de gerestaureerde waterput van Forêt een
aangename plaats om te verpozen. Je moet dan wel even terug wat even voor de waterput moet je een smal pad tussen
aflsuitingen ingaan. Je komt op het plein van Forêt, hier ga je onmiddellijk rechts langs een hoeve. Voorbij de hoeve krijg je

zicht op een oude terril en stap je tussen rietvijvers. Nog voor een sparrenbos aan de linkerkant kies je rechts een smal pad
tussen aflsuitingen. Dat draait naar links. Bij een splitsing volg je het breedste pad links. Als je zicht krijgt op de ingang van
een weide, kies je rechtsaf een bospad. Dat pad volgt de weiderand en draait ter hoogte van het einde van de weide naar

links. Het pad loopt dan weg van de weide en daalt nogal ruig af over rotsen en loopt verder door het bos. Een zijpad rechts
dat stijgt naar rotsen volg je niet. Een zijpad links dat afdaalt naar een brugje neem je evenmin. Bij een Y-splitsing klim je
rechts naar het kerkje van het prachtige gehucht Saint-Hadelin. Je bent nog maar net boven aan de kerk of je daalt alweer

af, naar links over een pad met moeilijke trappen. Beneden aan een huis ga je rechts en even verder kies je links een smal
pad dat langs een beekje en achtertuintjes loopt. Onmiddellijk na huisnummer 5 ga je rechts en je stijgt naar de rue Saint-
Hadelin. Linksaf langs de weg. Tegenover huisnummer 29 neem je de stijgende asfaltweg die slechts voor lokaal gebruik mag

bereden worden. Een GR-pad gaat al snel naar links, maar jij stijgt verder over de weg. Bij het kruispunt boven steek je over
en je volgt een grasweg die op bepaalde plaatsen moeilijk te zien is. De grasweg brengt je op een brede veldweg die je links
volgt. Op een eerste kruispunt ga je rechtdoor. Bij een tweede kruispunt, aan lieu-dit Au Tilleul, ook rechtdoor. Je komt

voorbij een plantentuin die te bezoeken is. Net voor de eerste huizen van Olne ga je links in een grasweg. Op asfalt rechts. Je
daalt langs een monument ter ere van gesneuvelde soldaten. Op het kruipunt ga je linksaf in de rue Falize en even verder
neem je rechts. Je hebt de keuze uit verschillende paden die je alle naar het centrum van Olne brengen.
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