
 

 

 
Wandelfiche MESNIL–SAINT–BLAISE via Vallée des Prés en Rue 

de France (2) 
            

 
 

     
 
 

Je verlaat de parking linksaf, licht stijgend tot aan het eerste kruispunt. Hier ga je rechtsaf, licht dalend. Aan een 
kruispunt van enkele bospaden steek je de ‘Ruisseau de Slivaux’ over en wandel je gewoon door. Je begint nu aan de 
klim naar Mesnil. Je volgt deze weg tot aan een kruispunt met een andere brede weg. Hier ga je links, nog steeds 
stijgend. Je volgt deze stijgende weg met een paar kronkels en kruisingen met andere paadjes een hele poos.  
Boven heb je rechts een weids uitzicht over de vallei van de ‘Ruisseau de la Vallée des Prés’  
 
Je zet je weg verder, nog even licht stijgend. Even later verlaat je het bos en kom je in een weidelandschap terecht, 
met pal vóór je het kerkje van Mesnil-Saint-Blaise. Na nog een lichte klim krijg je rechts de dorpskern in het vizier. De 
weg bocht naar rechts en je komt op een verharde weg die links dalend afbuigt. Je passeert een Mariakapelletje; 
Notre Dame de Beauraing. Blijf,  licht stijgend, deze weg volgen tot een grote verkeersweg: de rue d’Hastière. 
 
Je gaat rechts en volgt de weg die vóór de kerk naar rechts buigt. Achter de kerk ga je rechts de licht dalende ‘rue de 
France’ in. Voorbij het doorstreepte bord ‘Mesnil-Saint-Blaise’ volg je de bocht naar rechts. Je verlaat de verharde 
weg en blijft de dalende weg volgen. In het bos is er dadelijk een Y splitsing; daar ga je rechts. Je volgt dit pad dalend 
tot  de ‘Ruisseau de la Vallée desPrés’. Je wandelt rechtdoor, het pad wordt smaller. Steek het brugje rechts over. 
Rechtdoor kom je in de vallei van de ‘Massembre’. Steek dit riviertje  tweemaal over; je bent even in Frankrijk. Je 
volgt de halfverharde weg rechtdoor tot aan de vijvers. Net voorbij de vijvers, ga je rechts een steil paadje omhoog 
en kom je op een verharde weg. Deze loopt steil terug naar Massembre. 


