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Het Land van Herve rond de abdij Val Dieu
Praktische gegevens
LENGTE: 12 km
TOPOGRAFISCHE KAARTEN NGI: 42 (1:50.000) of 42/3-4 (1:25.000)
VERTREKPUNT: Aan de abdij Val Dieu enkele kilometers ten westen van
Aubel.

Het coulisselandschap van het land van Herve bestaat uit golvende vette weiden, rijke veeteelt, heggen, boomgaarden, kleine
woonkernen en verspreide hoeven. Dit landschap werd door de mens vorm gegeven. De wandelaar kan in deze landelijke
omgeving doordringen over oude paden en servitudes via ontelbaar veel klapdeurtjes. Deze wandeling vertrekt aan de abdij
van Val Dieu, waar de artisanele streekproducten zoals bier, cider, hervekaas en siroop kunnen geproefd worden. Sinds eind
2001 zijn er geen monniken meer in de abdij. De gemeente Aubel geeft een uitstekende wandelkaart uit en de hier
voorgestelde wandeling loopt bijna volledig langs delen van bewegwijzerde wandelingen.
Beschrijving
Met de abdij van Val Dieu rechts van je en het restaurant Moulin du Val Dieu aan je linkerhand volg je even de rijweg, Achter
het restaurant ga je linksaf een wandelweg in. Je steekt de beek La Bel over en je gaat even verder rechts een weide in door
een eerste klapdeurtje. Je volgt het stijgende pad en aan een huis verlaat je de weide. Je volgt de asfaltweg Lammerschot
naar rechts. Een paar honderd meter, aan huis nummer 10, ga je links een weide in. Een nauwe doorgang brengt je op een
pad tussen aflsuitingen. Bij een bank volg je het asfaltwegje naar rechts. Voorbij een boerderij verdwijnt het asfalt. Het
mooie pad stijgt door het Rond Bois. Uit het bos krijg je prachtige panorama's. Bijeen picknickplaats kom je op een asfaltweg
die je rechtsaf volgt. Op het einde van Knuppelstock steek je de rue de la Marnière over en je gaat de weide in. Je duikt naar
beneden in het landschap. Verschillende doorgangen brengen je bij de toegangsweg tot een boerderij: steek gewoon over en
ga de volgende weide in. Je draait links, gaat om de boerderij heen en je stijgt door de weiden. Bij een huis verlaat je de
weiden en je neemt het mooie overschaduwde pad naar rechts. Verderop loop je tussen weiden en nog verder langs La Bel.
Steek de rijweg, die de abdij Val Dieu met Aubel verbindt, over: een pad langs een beek. Je komt op een asfaltwegje bij
hoeve De Kreft die ook een gîte is. De route volgt de weg een paar meter naar links en gaat dan de volgende weide in. Als je,
in plaats van een paar meter, enkele tientallen meters naar links gaat, kom je bij een mooi gelegen picknickplaats. Maar je
moet dus de weide in aan hoeve De Kreft. Verschillende doorgangen laten je de weiden doorkruisen. Links krijg je zicht op
het witte kasteel van Gorhez in de verte. Je verlaat de weiden en je staat op een asfaltwegje. Alhoewel je de straat kan
oversteken en verder door de weiden gaan, neem je toch de rijweg naar links, in de richting van het kasteel. Op het einde
van de straat steek je een grotere weg over en je gaat de weiden in, langs een kapel. Meer dan een kilometer lang mag je nu
verschillende weiden doorkruisen; de richting is zuid-oost. Na de oversteek van een beekje houd je de boerderijgebouwen
links en kan je richten op een groep bomen op de heuvel. De waanzinnig grote routeaanduidingen, die je van ver opmerkt,
kunnen helpen bij het aanhouden van de goede richting. Aan het bosje verlaat je de weiden en je daalt naar een asfaltwegje.
Volg de weg naar rechts. Het rustig smal wegje is voorbehouden voor lokaal verkeer en je blijft het zo een 800 meter volgen
tot op een andere asfaltweg: rechtsaf hier. Ook bij een van links komende weg ga je rechtdoor. De weg daalt door een
prachtig landschap en wordt voorbij een huis onverhard. Helemaal beneden ga je rechtsaf een stijgend pad op maar
eventueel kan je even links tot op het brugje over de rivier Berwinne. Het stijgend pad brengt je tussen de gebouwen van
een boerderij. Voorbij de boerderij kies je links en je komt op een grotere rijweg: hier linksaf dalen. Aan huisnummer 271
verlaat je gauw de weg naar rechts en bijna onmiddellijk ga je rechts, door een paardenpidte. Je klimt door verschillende
paardenweiden. Aan huizen stuurt de lokale bewegwijzering je linksaf naar een uitgang van de weide, maar je blijft beter in
de weide. Je gaat wat naar rechts in de weiden en voorbij enkele huizen aan je rechterkant, ga je linksaf, nog steeds door de
weiden. Uiteindelijk verlaat je de weiden en je steekt een asfaltwegje over bij een kruis uit 1711. De grasweg daalt. Op een
kruispunt met een bank neem je de veldweg naar rechts. Je hebt nu een mooi zicht op de abdij van Val Dieu. Je blijft de weg
volgen en je laat bij een gelegenheid een klapdeurtje rechts voor wat het is. De weg daalt. Aan een groot kruis steek je de
rijweg over en je steekt nogmaals La Bel over. Een geasfalteerd pad stijgt stevig. Boven neem je niet de toegangsweg links
die naar een huis leidt maar je stijgt verder naar het gehucht Saint-Jean-Sart. Je houdt links aan en je daalt op asfalt naar
een bron met drinkbaar water en met opschrift "J'ai vu naître Saint-Jean-Sart". Je blijft de rue de Lammerschot volgen. Vanaf
het huis met nummer 10 ga je net zoals op de heenweg terug naar de abdij.
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