
Verlaine   

Een mooie en licht sportieve wandeling waar de uitzichten baas zijn, soms intiem, 
soms aan 180°. Vergeet niet u soms om te keren om naar het mooie landschap te 
zien. 

Afstand: 9.5 km. 

Geschatte tijd: 2u45 min. 

Moeilijkheid: Middelmatig. 

Vertrek: Tohogne, grote parking in de rue de la Laiterie. De wandeling begint op een 
paar stappen van de Romaanse kerk van Tohogne. (De moeite om af te zien!) 

Om te beginnen zal de klim wel wat pijn doen in uw kuiten, maar bijt even door want 
het zicht boven is de moeite waard. Kijk zeker ALLE kanten uit! Recht voor u licht het 
dorpje Houmart, achter u licht de vallei van de Ourthe en de eerste Ardeense bossen, 
en rechts kunt u de Belgacom toren zien, een knooppunt voor de wandelaars. 

Net nadat u rechts bent afgedraaid, staat de Lindeboom van het kruis van Hubinne. 
Volgens de legende zou deze boom hier geplaatst zijn om een territorium af te 
bakenen. Deze boom zou nu al meer dan 200 jaar oud zijn. 

Een beetje later leid de weg ons naar beneden, naar de molen van Petit Houmart dat 
stroom krijgt van het beekje Nanchenioule. Na deze molen gaat het beekje gewoon 
verder door de weiden tot het aankomt bij het dorpje Verlaine. Naast de beek staan 
heel veel elzenbomen die goed zijn voor de oevers dankzij hun diepe wortels. 

Zijn hout is licht en zacht maar gaat snel stuk. Eens hij is omgekapt, word hij rood 
door het contact met de lucht, daarom zeggen sommige mensen dat hij dan “bloeit”. 

Uit zijn schors werd de zwarte kleur gehaald dat in stiften zit, en de Indianen 
gebruikten deze boom ook om hun kano’s te maken. 

Opgepast wanneer u de grote baan oversteekt want de voertuigen rijden hier snel! 

U kunt het begin van het dorpje Verlaine al zien. Zijn molen uit de 18e eeuw duid de 
inkom van het dorpje aan. De klim die nu komt is redelijk stijl en brengt ons tot bij het 
dorpshuis dat u rechts laat liggen om de weg recht voor u te nemen. Nog even 
doorbijten, de moeilijke klimmen zijn bijna over! U bevindt zich nu aan de plaats van 
de “Tombeu”, waar destijds vele graven van Galliërs en romeinen  werden gevonden. 
Vergeet ook hier niet eens rustig rond u te kijken om naar het dorp te zien. 



 

Helaas moeten we dit mooie uitzicht verlaten om verder te gaan door het bos en 
gecultiveerde weiden. Nog even klimmen en… dan zijn we weer op het hoogste punt 
van de vallei van de Ourthe, net boven het dorpje Herbet. Links van u kan u de 
provincie Luik zien, voor u de heuvel van Sint-Rahy en de dennenheuvel, en achter 
zien we het dorpje Izier. 

Als u op deze weg blijft doorgaan kan u dit zicht nog enkele momenten blijven zien. 

Op het einde van de weg aan de linker kant staat er een kruis, genaamd het kruis van 
Herbet. Dit kruis staat op exact de zelfde afstand van de dorpen Tohogne en Herbet. 

Terwijl we teruggaan naar het startpunt kunt u nog naar de prachtige hagen kijken. 

 


