
Wandeltochten
in de Ardennen 
26 wandelingen 
in de Ardennen
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Het groene Wallonië!

Liefhebbers van wandelingen en trektochten, deze brochure wordt 
uw leidraad voor nieuwe ontdekkingen.

Laat u verrassen! Steek even de (taal)grens over! Probeer een van 
de wandeltochten uit deze brochure en de kans is groot dat u er 
méér wilt ontdekken:  
omdat u gewoonweg gecharmeerd bent, omdat Wallonië geen 
laagland is maar heuvelachtig, wat soms een echte sportieve 
uitdaging betekent,  
omdat Wallonië nooit monotoon is, maar een bonte verzameling 
toont van landschappen, streken en kleuren,  
omdat Wallonië mag uitpakken met een ongerepte natuur, een 
rijke fauna en flora, pittoreske dorpen, een hartelijk onthaal, 
omdat Wallonië niet gewoon een bestemming is, het is er gewoon 
‘anders’’.

De Belgische Ardennen – een streek voor wandelaars
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 Wallonië natuur bestemming!

Zogenaamd ‘zachte’ activiteiten zoals tochten te voet, te paard of met de fi ets 
op een RAVeL, wandelingen in een van de ‘Mooiste Dorpen’ of in de uitzonder-
lijke parken en tuinen, bieden gelegenheid om de rust en de rijke variatie van de 
Waalse landschappen te ervaren.

Wallonië is ook een land voor actieve vrijetijdsbesteding, met tal van avontu-
renparken in symbiose met hun omgeving, bijna 40 golfparcours, slee- en 
skipistes en een waaier mogelijkheden voor activiteiten op en in het water.
De natuur biedt alle decors en ook het reliëf voor deze sportactiviteiten en die 
zijn bovendien toegankelijk voor een breed publiek. Plezier gegarandeerd!
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In Wallonië is de diversiteit van 
de natuurlandschappen een 
(steengoede) aanleiding voor een 
hele rist gevarieerde activiteiten.
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Routepaden

Wallonië biedt eindeloze mogelijkhe-
den voor trektochten, dagwandelin-
gen en meerdaagse tochten, in lus- of 
lijnvorm. In 2017 werd een nieuw en 
origineel traject gecreëerd, het GR-pad 
van de Trappistenabdijen van Wallonië. 
Niet te missen! Het pad neemt u mee van 
de ene naar de andere abdij en laat u 
kennismaken met de befaamde trappisten-
bieren van Chimay, Rochefort en Orval. 
Dit volledig bewegwijzerd pad van 290 
km kan men volgen op eigen tempo en het 
richt zich zowel tot ervaren stappers als tot 
gewone wandelaars. Het is opgesplitst in 
twee deeltrajecten: Chimay-Rochefort 
(174 km) en Rochefort-Orval (116 km). Alle 
informatie op smulleninwallonie.be/tar

Wallonië, golfbestemming

Bijna 40 golfparcours in Wallonië 
verwachten vandaag de liefhebbers 
van het witte balletje. Het zijn gevari-
eerde sites, aangelegd door befaam-
de landschapsarchitecten! De fairways 
nestelen zich tussen heuvelachtige en 
beboste Waalse landschappen of aan 
de oevers van meren, en bieden nieuwe 
uitdagingen, zowel voor ervaren spelers 
als voor mensen die zich willen initiëren 
in de golfsport. Er is altijd wel een (of 
meer dan een) parcours in uw omgeving, 
binnen een straal van 30 tot 50 km, 
ongeacht of u verblijft in een stadshotel, 
een gastenkamer of een vakantiewoning 
voor gezinnen. Alle informatie op
walloniebelgietoerisme.be/golf

Beleef Wallonië met de fi ets dankzij het 
label ‘Fiets Welkom’

Wallonië is een gedroomde bestemming 
voor fi etstoeristen. Ontdek 45 lussen 
voor gemoedelijke gezinstochten, de 
knooppuntennetwerken die over het 
hele grondgebied worden uitgewerkt, de 
gewestelijke en internationale routes en 
ook het RAVeL-netwerk. Om uw tochten 
aangenaam te laten verlopen bieden 
meer dan 500 toeristische partners 
met het label ‘Fiets Welkom’ vandaag 
diensten die aangepast zijn voor fi etsers: 
toeristische attracties, logiesverstrekkers, 
restaurants, brasserieën… Iedereen op 
de tweewieler voor verbazende ontdek-
kingen met 
walloniebelgietoerisme.be/fi etsen!
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Spa – Wieg van de wellness
Spa is de wieg en het koninkrijk van de 
moderne wellness. Haar mineraalwater is 
befaamd en de naam ‘Spa’ is wereldwijd een 
synoniem voor luxekuren. In 2004 werden de 
Thermen van Spa en het daaraan verbonden 
Radisson Blu Palace Hotel geopend.
Men heeft een volledige dag nodig om te 
kunnen profiteren van de 10 000 m² ther-

  
Het grootste veengebied van Europa.
De Hoge Venen, een deel van het Bel-
gisch-Duitse natuurpark Hoge Venen-Eifel 
(meer dan 4000 ha) liggen binnen hand-
bereik.
Wandelaars kunnen langs de verschillende 
parcours de originele schoonheid van deze 
landschappen ontdekken, alsook de unieke 
flora en fauna. Noteer evenwel dat sommige 
zones niet toegankelijk zijn, omdat de natuur 
er beschermd is. Bij de meest populaire 
wandelbestemmingen vinden we de Bara-
que Michel, de Mont Rigi en het Signal de 
Botrange, het hoogste punt van België. Het 
centrum van het natuurpark van Botrange 
en het natuurcentrum Ternell bieden ook 
rondleidingen die de deelnemers de adem-
benemende schatten laten ontdekken van 
dit beschermde landschap.

WANDELINGEN IN DE STREEK
HOGE VENEN EN SPA

maalbaden, met warmwaterbronnen, fontei-
nen, sauna’s en stoombaden, een theesalon, 
een fitnesscentrum en een relaxatiezone. 
Het terras met ligzetels biedt een prachtig 
uitzicht op de Belgische Ardennen. Spa is de 
perfecte uitvalsbasis voor wandelingen in de 
omliggende bossen, waar tal van minerale 
bronnen ontspringen.

Foto: WBT, JP Remy

Foto: Natalie Glatter

8
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WANDELINGEN IN DE STREEK

Foto: WBT, JP Remy

Hoge Venen en Spa 
(Oostkantons en provincie Luik)
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LEUVEN

HASSELT
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VAN DE VALLEI VAN DE DUIVEL NAAR DE VALLEI VAN GOD

De cisterciënzerabdij ‘Notre Dame du Val-Dieu’ ligt in het hart van het 
Land van Herve. Zij is het vertrekpunt van dit parcours van ongeveer 
10 km, dat twee regionale wandelingen omvat: de ‘Balade de Saint-
Jean-Sart’ en de ‘Balade du Chemin du Diable’. Tijdens de wandeling 
wisselen hagen, holle wegen, weiden en toefjes bos, schilderachtige 
dorpen en boerderijen elkaar af. De Abdij werd in 1216 door cister-
ciënzers gesticht in de vallei van de Berwinne, die vroeger de naam 
‘Duivelsdal’ had. Om het noodlot te bezweren, doopten de monniken 
de vallei Val-Dieu, de vallei van God. Op aanvraag is een rondleiding 
in de abdij mogelijk. Mogelijkheid om een hapje te eten in de bistro 
van de abdij, de ‘Casse-Croûte’ en ook in het restaurant ‘Le Moulin du 
Val Dieu’  in de naburige molen.

WEGBESCHRIJVING / BEZIENSWAARDIGHEDEN 
Vanop de parking (S) steekt u het waterloopje over en volgt u de straat 
rechts (blauwe ruit). Achter de brug stijgt het parcours rechts bergop 
tot aan de boerderij ‘Fort Pays’ en gaat verder langs een holle weg.
Vrij snel worden de bomen dungezaaid en krijgt u een schitterend uit-
zicht op het Land van Herve. Eenmaal boven gaat het parcours verder 
naar rechts en nogmaals naar rechts achter de eerste boerderij, om 
uit te komen op een afsluiting van een weide en de oriëntatietafel 
van de Knuppelstock (1). Terug op de weg, zwenkt het parcours eerst 
naar rechts en neemt na ongeveer 50 m links een verdoken veldweg 
die naar de verkeersweg voert achter een oude afsluiting.Daar houdt 
u rechts aan en aan het volgende kruispunt passeert u de afsluiting en 
gaat u door de weide bergaf en rechtdoor.

IN DE OMGEVING VAN DE ABDIJ VAN LE VAL-DIEUProvincie Luik
10 km / 3-4 u.

BEWEGWIJZERING

VERTREK - AANKOMST 
Vertrek/Aankomst: Parking 
voor wandelaars bij de abdij, 
Route de Val-Dieu 227  

TIP VAN DE AUTEUR 
De Abdij van le Val Dieu brouwt 
sinds 1997 bier op traditionele 
wijze. Het bier is niet gepas-
teurizeerd en heeft geen 
additieven. Naast het bier, 
verkoopt het winkeltje 
‘Rameau d’Olivier’ andere  
ter plaatse gemaakte pro 
ducten en ook regionale  
specialiteiten.

1

Foto: Natalie Glatter

10 Verkenning: Natalie Glatter (Verkenning uitgevoerd in augustus 2016)
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VAN DE VALLEI VAN DE DUIVEL NAAR DE VALLEI VAN GOD

IN DE OMGEVING VAN DE ABDIJ VAN LE VAL-DIEU

Tussen twee boerderijen draait de blauwe ruit bewegwijzering af naar 
rechts. Maar de hier beschreven wandeling volgt de blauw-wit beweg-
wijzering (nr. 5) die dwars door de weide loopt. U passeert opnieuw een 
vee-afsluiting. Ga eerst naar links achter de boerderij, dan naar rechts 
door een deurtje tussen hagen en opnieuw naar rechts op een veldweg.
In de vallei steekt u een beek en een straat over en neemt u het pad 
dat naar de volgende boerderij leidt. Aan de verkeersweg blijft u kort 
links. Voor het gebouw draait de weg naar rechts af in de weiden. Het 
parcours leidt nu langs een veld, eerst naar rechts en dan naar links 
(schaarse bewegwijzering) tot aan de verkeersweg (2). Hier hebt u de 
keuze tussen een verkorte variant en het normale parcours dat links 
leidt naar een kruispunt. Op het kruispunt houdt u rechts aan en aan 
de volgende Y neemt u links tot aan een weg die zich links afsplitst naar 
Macra. Volg deze weg. U passeert de Ste-Luciekapel. Aan de Y neemt 
u rechts en op de volgende weg blijft u kort links. Ter hoogte van de 
manège slaat u rechtsaf in de paardenweide. Volg de bewegwijzering 
bergopwaarts (u passeert meerdere afsluitingen). Ga rechts voorbij de 
toegangsweg naar de huizen en verder bergopwaarts. Aan het kruispunt 
neemt u links naar de veldweg die via een laantje naar het bos leidt.
Na de bocht geniet u van een prachtig uitzicht op de abdij (3). Op 
het einde van het parcours steekt u de weg over, passeert u de bistro  
‘Aux berges de la Bel’ (www.aubergedelabel.be) en wandelt u verder 
bergopwaarts tot aan de rand van het dorp Saint-Jean-Sart. Aan de 
voet van de kerk (4) volgt u opnieuw de blauwe ruit bewegwijzering 
naar links. Voorbij de bron van St-Jean-Font komt u snel aan een bocht 
die u langs een pad links naar de abdij terugbrengt.

© Wandermagazin 2017. In de omgeving van de Abdij van le Val-Dieu 
Clausule van niet-verantwoordelijkheid: cf. wettelijke vermeldingen, cartogra�e: 

H. Muggenthaler

Abbaye du Val Dieu

PROFIEL

Abdij van le Val Dieu

Weiden en naaldbomen 
in het Land van Herve

Oriëntatietafel van de 
‘Knuppelstock’

VOORBEREIDING VAN UW 
CIRCUIT 
Wandelschoenen en regen-
kleding volstaan.
Veiligheidsconsignes:
De weg passeert vaak langs 
weiden met een vee-afslui-
ting.Het is mogelijk dat die-
ren grazen in de weiden. 
In dat geval kan men rond 
de weiden wandelen 
(wandelkaart noodzake-
lijk!).

KAARTEN / LITERATUUR 
Wandelkaart NGI:
 ‘Aubel, kaart voor wande-
laars, mountainbikers en 
ruiters’, 1:25.000

INFO
Maison du Tourisme 
du Pays de Herve
Place de la Gare 1
B-4650 Herve
Tel. 0032(0) 87-69 31 70
info@paysdeherve.be
www.paysdeherve.be
www.abbaye-du-val-dieu.be
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11Downloaden van het GPX-circuit, wegbeschrijving, kaart enz. op www.wandermagazin.de/tourenportal
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NAAR DE BARAQUE MICHEL OP DE HOGE VENEN

Dit avontuurlijk parcours begint aan de Baraque Michel en biedt 
een mooi overzicht van de landschappelijke diversiteit van de Hoge  
Venen. Naast de typische veenvlaktes vragen ook mysterieuze eiken-
bossen en vredige riviervalleien om ontdekt te worden. De wande-
ling leidt van de Fischbachkapel naar het ‘Croix des Fiancés’, langs 
een nieuw aangelegde grindweg, door het hart van de Waalse venen. 
Op deze laatste plek stierf in 1871 een jong koppel van de kou. Zij 
waren vertrokken naar Xhoffraix om de papieren op te halen die no-
dig waren voor hun aanstaande huwelijk. Langs de rivier de Polleur, 
afgezet met berken en elzen, brengt het parcours de wandelaar in 
een ongerept landschap.
Bij aankomst aan de ‘Six Hêtres‘, een mysterieus eiland van loof-
bomen te midden van een naaldbos, doorkruist de route de Venen 
van Setay en keert dan terug naar de Baraque Michel, waar u kunt 
genieten van een lekkere maaltijd.

WEGBESCHRIJVING / BEZIENSWAARDIGHEDEN 
Vanop de parking van de Baraque Michel (S) trekt het parcours eerst 
naar de Fischbachkapel, die oorspronkelijk was gebouwd om ver-
dwaalde wandelaars te oriënteren en hen een schuilplaats te bieden.
Het parcours, bewegwijzerd met groene rechthoeken, leidt rechts 
naar een grindweg op de venen. Voorbij het ’Kruis van de Ver-
loofden’ (1) komt u snel aan een kruispunt. Daar draait een mooi 
pad af naar links tussen steekbrem en enkele sparren, en leidt 
naar een kleine brug over de Herbôfaye-beek (Bij zware regen-
val is een passage zonder laarzen moeilijk). Het parcours loopt  
rechtdoor verder en draait naar rechts aan de T op een geasfalteerd 

H E T  D A K  V A N  B E L G I ËProvincie Luik
13 km / 4 u.

BEWEGWIJZERING

VERTREK – AANKOMST 
Vertrek/Aankomst : Parking 
voor wandelaars aan de 
Baraque Michel.

TIP VAN DE AUTEUR 
Na de wandeling kunt u eten/
overnachten in de Baraque  
Michel (www.labaraquemi-
chel.be). Aarzel niet om in het  
natuurcentrum van Botrange 
het museum en de winkel te  
bezoeken, waar u tal van  
boeken en kaarten vindt. Bij de 
open haard kunt u ontspannen 
met een biertje van het vat.

2

Foto: Natalie Glatter

12 Verkenning: Natalie Glatter (Verkenning uitgevoerd in augustus 2016)
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stuk weg. Daarna draait het opnieuw af naar rechts, voor de rustplaats, 
om nadien een geïsoleerde veldweg te bereiken in de vallei van de  
beek ‘Ruisseau de la Polleur’. Het pad wordt dan steeds meer avon-
tuurlijk en achter een kleine houten brug passeert het een ontboste 
zone aan de rechterkant.
Hier wijkt het oude dennenbos voor nieuwe venen die opnieuw vochtig 
zullen gemaakt worden. Volg eerst de brede veldweg gedurende onge-
veer 300 meter naar rechts. Sla dan opnieuw rechtsaf op een paadje.
Bij regenweer kan het pad modderig zijn. Neem in dit geval de  
hoofdweg. Aan een splitsing onmiddellijk na een houten brug-
je, zwenkt het pad naar links (geen bewegwijzering) en komt snel 
uit op het kruispunt van twee grote boswegen. Hier gaat de weg 
rechtdoor omhoog door het bos. Aan het 3de kruispunt slaat u 
rechtsaf en wandelt u door een dennenbos. Het pad kruist de vol-
gende bosweg en stijgt dan zachtjes naar links aan een kruis-
punt tot de rustplaats ‘Six Hêtres’ (2). Aan het volgende kruis-
punt gaat het parcours naar links en volgt een brede bosweg  
alvorens naar rechts af te draaien tot aan de rand van de venen van 
Setay. Het volgt de rand van het bos tot aan de omheinde veenvlakte. 
Hier gaat het over een tijdelijke brug en dan naar links tot aan de rand 
van het bos. Daarna gaat het kort rechts over het asfalt en weer naar 
links tot de schuilhut ‘Pont de Bèleu’ (3). Een aangename variante 
brengt u hier rechts naar de venen van Polleur. Maar deze weg is soms 
versperd en u kunt beter rechtdoor de groene rechthoeken volgen tot 
aan de rand van het bos. Daar draait een bosweg af naar links en dan 
onmiddellijk naar rechts, met mooie uitzichten op de venen. Hij wordt 
daarna een aardeweg die u links terugvoert naar de Baraque Michel.

© Wandermagazin 2017. Het dak van België 
Clausule van niet-verantwoordelijkheid: cf. wettelijke vermeldingen, cartogra�e: 

 H. Muggenthaler

PROFIEL

Fischbach kapel

Veenderij in activiteit, 
heide

Smeel, veenbessen, 
veenmos, zonne-
dauw,trientalis enz.

VOORBEREIDING VAN UW CIRCUIT 
Het veengebied is vaak niet toe-
gankelijk, in de lente tijdens de 
broedperiode van de vogels en 
in de zomer wegens brandge-
vaar. Honden verboden!
Info op: 0032(0)80/44 72 72 of 
0032 (0) 80/44 03 00

Uitrusting : Hoge en water-
dichte wandelschoenen en re-
genkleding. Zonnecrème in de 
zomer want er zijn lange trajec-
ten zonder schaduw. Neem een 
wandelkaart, een picknick en 
uw GSM mee!

KAARTEN / LITERATUUR 
Hoge Venen 1:25.000 NGI

Baraque MichelParc naturel 
des Hautes Fagnes

INFO
Toerist-Info Signal de 
Botrange
Rue de Botrange 133 B
B-4950 Robertville
Tel. +32(0)80/44 73 00
info.hautes-fagnes@
belgacom.net
www.eastbelgium.com

Huis van het Natuurpark 
Hoge Venen – Eifel 
(Natuurcentrum Botrange)
Botrange 131
B-4950 Robertville
Tel. +32(0)80/44 03 00
info@botrange.be
www.botrange.be 
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WANDELING AAN DE RAND VAN DE HOGE VENEN

In het begin van de wandeling wordt de aandacht getrokken door prach-
tige oude boerderijen en hun dikke muren die typisch zijn voor deze 
streek met een ruw klimaat. Na enkele minuten bereikt u de Statte, een 
ongerept riviertje. Het parcours trekt over tal van kleine bruggetjes en 
steenpaden naar de ‘Rocher de Bilisse’, een bijna 50 meter hoge rotsmuur 
in het midden van het bos. De iets verder gelegen waterval ‘Cascade des 
Nûtons‘ is vooral na zware regens indrukwekkend. Verderop leidt de weg 
naar een veld met rotsen uit de laatste ijstijd en de dolmen van Solwaster.
De dolmen gaf aanleiding tot tal van speculaties. Kort nadien komt u 
uit het halfduister van het bos en de ravijnen in het licht van de hoog-
tes van Solwaster. Nadien kijkt u uit over de velden en de hagen van het 
dorp en komt u terug bij het vertrekpunt.

WEGBESCHRIJVING / BEZIENSWAARDIGHEDEN 
Aan de parochiekerk (S) van Solwaster volgt u de blauwe rechthoeken in 
oostelijke richting. Bij de splitsing gaat u rechtdoor en volgt u de houten 
borden ‘La Statte’. Aan de parking voor wandelaars met een rustplaats 
(Chafour), neemt u rechts en volgt u het pad stroomopwaarts door de 
rotsen en over bruggetjes in het bos van Ronfâhai. Het parcours loopt 
verder tot de ‘Rocher de Bilisse‘ met een mooie open plek aan de voet van 
de rotswand. Het stenige pad brengt u vervolgens naar de waterval, de 
‘Cascade des Nûtons’ (1) en iets verder naar een stenen bruggetje en een 
kleine weg. Steek ze over en wandel onmiddellijk links langs het water, 
tot het pad afdraait naar rechts en u meeneemt naar een veld met rotsen 
(2), een overblijfsel van een terreinverschuiving uit de laatste ijstijd.
Onmiddellijk daarna draait het parcours opnieuw naar rechts en 

IN DE VALLEI VAN DE STATTE Provincie Luik
9 km / 3 u. 

BEWEGWIJZERING

VERTREK - AANKOMST 
Vertrek: Kerk van Solwaster 

TIP VAN DE AUTEUR 
Een weekend bij ‘Bretts‘, op 
enkele minuten met de auto 
van Solwaster,zal u beslist 
charmeren.
Gezellige kamers, een 
zeer goede keuken en een 
ongedwongen sfeer met 
internationale gasten vormen 
de charme van deze Belgisch-
Engelse B&B.
(www.bretts.be)
In de nabijheid van Solwaster 
vindt u ook het oude stadje 
Limbourg, dat zeker een 
bezoek waard is.
(www.ville-limbourg.be)
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Foto: Eric Thomas

14 Verkenning: Eric Thomas (Verkenning uitgevoerd in augustus 2016)
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komt terug op de kleine weg. Daar houdt u rechts aan, gaat u over de  
gerenoveerde brug  en verder rechtdoor (ong. 100 m) tot aan de vol-
gende splitsing. Neem nu links de bosweg tot aan de volgende splitsing 
(Cabane des Nûtons).
Links leidt de weg opnieuw naar de ‘Rocher de Bilisse’ (3) met een mooi 
uitzichtpunt. Volg een steil pad met houten leuningen dat u naar bene-
den rechtstreeks naar Statte voert. Eenmaal beneden gaat u naar rechts 
en iets verder naar links, om dan een beek over te steken. Daar leidt een 
bochtig pad bergopwaarts naar de dolmen van Solwaster (4). Zelfs al is 
dit rotsblok in de vorm van een tafel niet het dak van een megalithisch 
graf, toch spreekt het tot de verbeelding. De weg loopt verder door het 
bos tot het hoogste punt boven het dorp. U hebt er een adembenemend 
uitzicht op de velden en bossen van Solwaster.
Van daaruit voert de tweede weg rechts u terug naar de kerk. Tip: In-
dien u er zin in hebt: het parcours kan verlengd worden met 6 kilometer 
waarbij u opnieuw tal van ontdekkingen doet. Daarvoor volgt u vanaf de 
kerk de bewegwijzering met gele rechthoeken naar het noorden en wan-
delt u een poosje langs de Sawe, een beek die zich in de Statte werpt.
Indien u reeds van bij het vertrek weet dat u meer dan de voorgestelde 
9 km wilt wandelen, dan kunt u de wandeling beginnen door de ‘gele 
rechthoek’ bewegwijzering te volgen tot aan de parking voor wandelaars 
(Chafour) bij de Statte. Kijk niet naar de bewegwijzering ‘Gele Recht-
hoek/Variante 2’. Voorbij de parking voor wandelaars volgt u het hiervoor 
beschreven circuit (bewegwijzering blauwe rechthoek).
 

© Wandermagazin 2017. In de vallei van de Statte    
Clausule van niet-verantwoordelijkheid: cf. wettelijke vermeldingen, cartogra�e:  

H. Muggenthaler

PROFIEL

Oude boerderijen uit de 
18e en 19e eeuw.

Fantastische uitzichten 
vanop de ‘Rocher de Bi-
lisse’ en de hoogtes van 
het dorp.

Woest en rotsachtig rivier-
landschap, diepe wouden.

VOORBEREIDING VAN UW 
CIRCUIT 
Vermoeiende wandeling.
Hoge en waterdichte wandel-
schoenen, regenkleding.
Bij nat weer of sneeuwval moet 
u voorzichtig zijn op de brug-
gen, de rotsen en de steile 
gedeeltes van het parcours.

KAARTEN / LITERATUUR 
Pays des Sources kaart noord 
1:25.000 NGI,  
Maison du Tourisme Spa - 
Hautes Fagnes - Ardennes

INFO
Toerist-Info Signal de 
Botrange
Rue de Botrange 133 B 
B-4950 Robertville
Tel. 0032 (0) 80/44 73 00
info.hautes-fagnes@
belgacom.net 
www.eastbelgium.com

Of�ce du Tourisme 
de Jalhay-Sart
Place du Marché 242  
B - 4845 Sart/Jalhay
Tél. 0032 (0) 87 47 47 37 
Fax 0032 (0) 87 77 65 26
otjs@skynet.be,  
www.tourismejalhaysart.be 

Solwaster
Hautes Fagnes /

Ardenne du Nord
Eglise

15Downloaden van het GPX-circuit, wegbeschrijving, kaart enz. op www.wandermagazin.de/tourenportal

WBTPRD0130-Rando-NL_1.indd   15 22/01/18   14:51



VAN DE GÉRONSTÈREBRON TOT DE VENEN VAN MALCHAMPS

Een zeer gevarieerd circuit door mooie gemengde bossen, dat de loop 
van de beken volgt tot aan de heide van de venen van Malchamps. Op 
die plaats kunt u het hele landschap rond Spa bewonderen. Na een lange 
wandeling op de heide neemt u kleine wegen en paden om terug te keren 
naar uw vertrekpunt. Het parcours laat u drie befaamde bronnen ontdek-
ken: Barisart, Géronstère en Pia. De Géronstère-bron, ontdekt in 1599, 
werd bezocht door heel wat bekende personen, waaronder Peter de Grote
 
WEGBESCHRIJVING / BEZIENSWAARDIGHEDEN 
Begin- en eindpunt is de parking van de Géronstèrebron (S). Steek 
de straat naar La Gleize over en ga eerst naar rechts (geen bewegwi-
jzering) in de richting van het Domein van Bérinzenne (houten bord:  
Chemin forestier de Nelis). Deze weg kronkelt in het bos tot aan een 
straatje. Hier gaat hij naar rechts gedurende 50 meter en dan naar 
links op het volgende bospad in de richting van Bérinzenne. Eens u in 
de straat bent, houdt u links aan. U ziet al het Natuurcentrum van Bé-
rinzenne met het museum (1).
De bewegwijzering (blauwe rechthoek) neemt u mee naar rechts langs 
enkele passages met houten planken naar de panoramatoren (2) (Bord:
Tour Panoramique), waar u een grandioos uitzicht hebt van 360°. Vanaf 
de toren volgt u de blauwe rechthoek op houten loopbruggen door de 
heide. De bewegwijzering leidt naar een monument voor de Engelse  
piloten en draait dan af naar rechts op een houten loopbrug tot aan  
de rand van het bos. Daar verlaat u de loopbrug en draait u af naar links.
Kort nadat u een vijver bent gepasseerd, komt de weg in een  
berkenbos bij een antennemast (3). De bewegwijzering gidst u dan 

DOOR DE VENEN VAN DE STREEK VAN SPAProvincie Luik
14 km / 4-5 u. 

BEWEGWIJZERING

VERTREK - AANKOMST 
Vertrek: Parking van de 
Géronstèrebron bij Spa  

TIP VAN DE AUTEUR 
In Barisart, Géronstère 
en Bérinzenne heeft men 
rechtstreeks toegang tot het 
circuit. In Bérinzenne is een 
bezoek aanbevolen aan het 
Museum van het Bos en het 
Water. In Spa vindt u tal van 
restaurants die regionale 
specialiteiten aanbieden, en 
ook de nieuwe Thermen.

Foto: WBT, R. de la Riva
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VAN DE GÉRONSTÈREBRON TOT DE VENEN VAN MALCHAMPS

naar een pad dat parallel loopt met de N62, tot aan een afsluiting  
rechtover het vliegveld (4). Hier houdt u links aan en gaat u rechtdoor op 
een brede bosweg om terug te keren naar het Domein van Bérinzenne.
Net voor u aankomt bij het Domein (5) draait de weg voor de afsluiting 
af naar rechts tot aan een kruispunt en volgt de bewegwijzering van de 
mountainbikepiste (blauwe driehoek met blauwe punten) naar beneden.
Laat de barbecueschuilhut links liggen. De kleine weg en de mountain-
bikebewegwijzering lopen een paar honderden meters verder. Nadat u 
een geasfalteerde plattelandsweg hebt overgestoken, stopt u met het 
volgen van de mountainbikebewegwijzering en gaat u rechtdoor (geen 
bewegwijzering) tot aan de Route des Fontaines. Wandel een paar me-
ters naar links, dan onmiddellijk naar rechts en daar ontdekt u opnieuw 
de bewegwijzering met de groene ruit (Promenade du Chastel naar  
Pouhon Pia). Het bewegwijzerde parcours volgt de waterloop en passeert 
voorbij de Pia-bron in het bos. Tijdens de afdaling kruist het pad nog en-
kele kleine straatjes en komt dan met een haarspeldbocht op de Route 
de Barisart. Volg de straat naar links gedurende 200 meter, tot aan de 
Barisart-bron (6) waar er mogelijkheid is om iets te eten. Achter het 
restaurant volgt de weg een pad (geel bord: 
Meyerbeer wandeling) bergop naar de Géronstère-bron. Na het twee-
de gele bord draait de weg naar rechts over de beek en de bewegwijze-
ring (groene ruit) wordt weer zichtbaar). Het parcours loopt dan over 
verschillende kleine bruggetjes en volgt de waterloop tot aan de Gé-
ronstère-bron waar u een hapje kunt eten.

© Wandermagazin 2017. Door de venen van de streek van Spa   
Clausule van niet-verantwoordelijkheid: cf. wettelijke vermeldingen, cartogra�e: 

 H. Muggenthaler

Aérodrome

PROFIEL

Veenheide, 
rozemarijnheide

Panoramatoren van de 
venen van Malchamps

Gemengd bos, beek en 
heide

VOORBEREIDING VAN UW 
CIRCUIT 
Verlaat de bewegwijzerde 
paden niet om de venen te 
sparen, houd uw afval bij;
Op sommige plaatsen ver-
moeiend circuit.
Hoge waterdichte wandel-
schoenen (rubberlaarzen bij 
regenweer), regenkleding, 
het parcours doorkruist ook 
de venen. Water en picknick 
aanbevolen, al zijn er ver-
schillende mogelijkheden 
voor een halte.En vergeet 
in de zomer uw zonnecrè-
me niet.
 

KAARTEN / LITERATUUR 
Pays des Sources – Kaart 
noord 1:25.000 NGI, Maison 
du Tourisme Spa - Hautes 
Fagnes - Ardennes  

INFO
Maison du Tourisme
Spa - Hautes Fagnes - 
Ardennes
Rue du Marché 1A
B-4900 Spa
Tel. 0032 (0) 87/79 53 53
info@spa-hautesfagnes.be
www.spa-hautesfagnes.be 
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NATUUR & DE GESCHIEDENIS VAN DE OURTHE

Van de rotsen van Sy tot de burcht van Logne: natuur en geschiedenis 
langs de midden-Ourthe. Deze gevarieerde wandeling neemt u, net voor-
bij het kerkje van Sy, mee langs een steil en rotsig pad naar een panora-
misch uitkijkpunt op de Ourthe. Kleine paadjes voeren u door het woud 
tot in Logne en zijn indrukwekkende burchtruïne. U trekt eerst rond het 
rotsmassief, terwijl de weg u een poosje langs de loop van de Ourthe 
leidt.  Een pad voert rechtstreeks naar de ingang van de burcht. Verderop 
leidt een brede weg met steenslagverharding van de burcht naar het re-
creatiecentrum ‘Palogne’. In de zomer kan men er zwemmen of een kajak 
huren en de rivier afvaren over enkele kilometers. Op deze plaats loopt 
de weg over de Ourthe en brengt u terug naar Sy terwijl u de loop van de 
rivier volgt. Wanneer u arriveert in Sy, kunt u baden en een hapje eten.

WEGBESCHRIJVING / BEZIENSWAARDIGHEDEN 
Voorbij de parking (S) passeert u eerst onder de spoorweg (rode ruit), 
en ter hoogte van de kapel neemt u het steil klimmend pad. Omdat het 
eerste stuk van de weg niet goed aangeduid is, kunt u ook de wit-rood 
markering van de GR volgen. Iets hoger is de rode ruit opnieuw goed 
zichtbaar. Eens boven volgt u een rotsig pad (belvedère met bank). Kort 
daarna bereikt u een kleine weg die van Sy naar Vieuxville leidt; die vol-
gt u rechts over ongeveer 50 m, tot de bewegwijzering  (rode ruit) u re-
chts naar het bos stuurt (metalen bord met de vermelding ‘Sentier des 
Crêtes’). Kort nadien splitst de weg zich. U volgt de bewegwijzering naar 
rechts naar de rand van een veld. Opgelet! Vóór een dalende bocht naar 
rechts neemt u links enkele meters stijgend tot een T (blauwe borden 
‘Sentier des Crêtes’). De bewegwijzeing (rode ruit) wijst naar rechts. 

DE RO T SEN VAN S YProvincie Luik
7 km / 2,5 u.

BEWEGWIJZERING

VERTREK - AANKOMST 
Vertrek : Parking aan de  
oever van de Ourthe.  

TIP VAN DE AUTEUR 
Voorzie ministens 2 uren voor 
een bezoek aan de burcht 
van Logne en zijn museum, 
gelegen op ongeveer 1 km, 
het loont echt de moeite! 
(www.chateau-logne.be, ga er 
eventueel met de auto heen) 
Een hapje eten in Sy: Hotel-
restaurant ‘Le bonheur de Sy’, 
Hotel ‘A la ferme’ (terras met 
uitzicht op de Ourthe) of het 
restaurant van het ‘Hôtel de 
la Gare’.
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Enkele meters lager splitst de weg opnieuw. Hier volgt u de bewegwijze-
ring naar beneden en rechts in de richting van Logne. Bij de volgende 
splitsing neemt u opnieuw rechts en volgt de rode ruit en het blauwe 
bord (‘Palogne/Sy’). De weg daalt dan af met scherpe bochten. Eenmaal 
beneden komt dit traject uit op een weg die Palogne met Vieuxville ver-
bindt. Van daaruit neemt de bewegwijzering (rode ruit) u langs de re-
chterkant mee naar Sy. Om verder te gaan, draait u eerst af naar links 
om nadien via een loopbrug de beek over te steken. U blijft rechts van 
de rotswand (bord ‘Domaine de Palogne’) en gaat verder tot aan een 
kruispunt. Daar volgt u de bewegwijzering naar links (rode rechthoek) 
en gaat u rond de burchtheuvel langs een mooie weg die de rivier volgt. 
Nadien voert een pad u naar boven, tot de parking voor bezoekers van 
de burcht van Logne. U gaat links over de parking, passeert voor een 
informatiebord en u daalt opnieuw rechts af op een asfaltweg die u op 
enkele minuten bij de loopbrug over de beek brengt. Voor een variante 
gaat u links naar boven ter hoogte van een barrière om een smalle weg 
te volgen door het bos tot aan de ingang van de burcht (1). Vanaf dat 
punt brengt een brede weg u naar de rotswand. Eens aangekomen volgt 
u opnieuw de bewegwijzering met de rode ruit naar links. Op de kleine 
weg passeert u een oude villa en u komt bij de parking van het recreatie-
centrum van Palogne. U gaat rond de parking en steekt de Ourthe over 
via de voetgangersbrug. Voorbij de brug neemt u rechts een betonnen 
voetpad dat u terugbrengt naar uw vertrekpunt en dat u mooie uitzichten 
bezorgt op de rotsen van Sy (2). Juist voor Sy laat de route u onder de 
spoorweg passeren (opgelet, de bewegwijzering is er nauwelijks zicht-
baar) en brengt u weer in Sy via de spoorwegbrug aan uw linkerzijde.

© Wandermagazin 2017. De rotsen van Sy 
Clausule van niet-verantwoordelijkheid: cf. wettelijke vermeldingen, cartogra�e: 

 H. Muggenthaler

PROFIEL

Burcht en museum 
 van Logne

Rotswanden en rivier-
landschappen langs  
de Ourthe

Recreatiecentrum  
Palogne

VOORBEREIDING VAN UW 
CIRCUIT 
Gedeeltelijk concentratie 
vereisende maar korte 
wandeling op smalle 
en rotsige paden. Lage 
schoenen en waterdichte 
kleding volstaan. Tip: 
denk in de zomer aan 
bescherming tegen de zon.

KAARTEN / LITERATUUR 
Sy – Logne – Vieuxville, 
1:15.000 (bij het Maison du 
Tourisme Ourthe- Vesdre-
Amblève) of NGI Nr. 49/5-6 
Hamoir- Ferrières 1:20.000

INFO
Maison du Tourisme 
Ourthe-Vesdre-Amblève
Rue de Louveigné 3  
B-4920 Remouchamps
Tél. 0032(0)4 384 35 44    
info@ovatourisme.be    
www.ovatourisme.be
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IN HET LAND VAN STAVELOT

Een gevarieerd en goed bewegwijzerd circuit met enkele landschapshoo-
gtepunten en mooie panorama’s. Voor of na de wandeling is het bezoek 
aan de Abdij van Stavelot een aanrader. U vindt er het museum van het 
prinsdom  Stavelot-Malmedy, het museum van het circuit van Spa-Fran-
corchamps en het Guillaume Apollinaire museum. De archeologische 
overblijfselen van de abdijkerk van de 11e eeuw werden blootgelegd op 
de binnenplaats en toegankelijk gemaakt voor iedereen. Van de Abdij 
voert de Forellenweg naar de Amblève, die ontspringt op de Hoge Ve-
nen en die net als de Salm en de Ourthe, als bijrivier van de Warche de 
geschiedenis van Wallonië heeft beïnvloed. Boven het dorp Warche en 
zijn oude boerderijen verrijst de indrukwekkende Rocher de Warche. 
Deze rots torent hoog boven het water uit en biedt een weergaloos uit-
zicht op de vallei van de Amblève. Wanneer u een weekend in Warche 
verblijft en een uitstapje wilt maken naar het naburige dorp Bellevaux 
(onder de autosnelweg naar rechts en ong. 1 km op het asfalt), kunt u 
in de plaatselijke kleine brouwerij lekkere bieren proeven (zat en zon 
van 11-18 u, www.brasseriedebellevaux.be). 

WEGBESCHRIJVING / BEZIENSWAARDIGHEDEN 
Op de parking (S) achter de Abdij volgt u de bewegwijzering in de 
straat ‘Quai des vieux Moulins’. Ter hoogte van het zwembad en het 
sportcentrum slaat u linksaf op het voetpad. U passeert een draai-
deur en gaat verder tot aan een dijk. Aan de splitsing in het volgende  
bosje, neemt u het pad rechts dat langs het water naar de brug van 
Challe voert. Bij hoogwaterstand volgt u beter de bredere weg links 
en de Route de Challes. Nadat u de brug hebt overgestoken, neemt u 
een asfaltweg naar het dorp Amblève en gaat u over de loopbrug (1). 

D E  F O R E L L E N W E GProvincie Luik
12 km / 4 u.

BEWEGWIJZERING

VERTREK - AANKOMST 
Vertrek: Abdij van Stavelot. 
Parking : Gratis parking 
achter de abdij (Rue des 
Moulins).

TIP VAN DE AUTEUR
Voor of na de wandeling 
kunt u het museum van de 
abdij bezoeken. Het heeft 
ook een winkel en een café.
B&B: Au Pommier Sauvage 
(www.aupommiersauvage.
be) en B&B Bel Natura 
(www.belnatura.be) in 
Stavelot.

6

Foto: Natalie Glatter

20 Verkenning: Eric Thomas (Verkenning uitgevoerd in augustus 2016)
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Blijf links aanhouden en volg de bewegwijzering stroomopwaarts. Na 
korte tijd verdwijnt de weg in een dicht bos en komt er terug uit na 
ongeveer 2 km. Dan gaat hij bergop door grote weiden en komt uit op 
een rustplaats (2) met een uitzicht.
Van hieruit brengt een paadje u op enkele minuten bij de Rocher de War-
che (3) (houten bord ‘Rocher de Warche’). Terug bij de rustplaats gaat 
het parcours bergaf langs geasfalteerde wegen naar het dorp Warche, 
passeert onder de autosnelweg en draait af naar links. Bij de volgende 
Y neemt u rechts. Het pad stijgt en voert door het gehucht Chevaufosse.
Bij Wavreumont gaat u naar links over de autosnelweg. Daarna ziet u 
rechts het St.-Remacle benedictijnenklooster (een rustige plaats met 
een winkeltje maar zonder echte bezienswaardigheden). Aan het kruis-
punt gaat u rechtdoor en blijft u aan de linkerkant en iets later rechts 
tot aan een oud vakwerkpand.
Daar draait de weg naar links op een veldweg met een panoramisch uit-
zicht (4) langs de rand van het bos. Kort nadien komt u op een open 
plek in het bos met rechts een kleine afsluiting. Van hier voert dit mooie 
pad u door bossen en velden terug naar Challe. Daar neemt u rechts 
om langs dezelfde weg terug te keren naar de abdij.
 

© Wandermagazin 2017. De Forellenweg 
Clausule van niet-verantwoordelijkheid: cf. wettelijke vermeldingen, cartogra�e: 

 H. Muggenthaler

PROFIEL

Abdij van Stavelot

Uitzicht vanop de Rocher 
de Warche en de weiden 
boven Stavelot

Rivierdal, bos en 
hoogvlaktes

VOORBEREIDING VAN UW 
CIRCUIT 
Stevig schoeisel, water, iets 
te eten. Geen mogelijkheid 
voor haltes onderweg.
Vooorzichtig bij de Rocher 
de Warche! Het is verboden 
op de rotswand te klimmen.
 
KAARTEN / LITERATUUR 
Stavelot & Malmedy et la 
région, Uitg. Racine 2010
Pays de Stavelot 1:25.000 NGI
Pays des Sources – kaart zuid 
1:25.000 NGI
 

INFO
Of�ce du Tourisme 
de Stavelot
Abdij van Stavelot
Place Saint Remacle 32
B-4970 Stavelot
Tél. 0032 (0) 80 86 27 06
infotourismestavelot@sky-
net.be 
www.stavelot.be/tourisme
www.abbayedestavelot.be 
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Abbaye de Stavelot

Rau de Chefosse
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LANGS DE ONSTUIMIGE RIVIERTJES NINGLINSPO EN CHEFNA

Een zeer gevarieerde maar ook vermoeiende wandeling tussen twee 
riviertjes, de Ninglinspo en de Chefna. Een regelmatig contact met 
rotsen en water kenmerkt dit circuit. Het tracé van het parcours langs 
de Ninglinspo, over rotsen en bruggetjes, is een echt avontuur. Er wordt 
voortdurend van kant gewisseld, zodat men altijd nieuwe indrukken kri-
jgt van het door erosie gevormde landschap. Talloze kleine waterval-
letjes werpen zich in kleine waterbekkens die soms stemmige namen 
dragen zoals het ‘Bad van Diana‘. Bij het afgelegen gehucht Chefna/
Ville-au-Bois kan men met een beetje geluk langs de weg hooglandrun-
deren en Ardense trekpaarden ontdekken. Van Chefna/Ville-au-Bois 
gaat het langs de Chefna-beek weer naar het dal van de Amblève. Kort 
voor de Chefna uitmondt in de Amblève, komt u aan het dorp Quarreux.
De weg passeert nadien langs de ‘Fonds de Quarreux’, een bijzonder 
woest gedeelte van de Amblève. De bedding van de rivier is hier be-
zaaid met grote en grillige blokken kwartsiet waar het water op breekt 
en een mooi spektakel biedt.
 
WEGBESCHRIJVING / BEZIENSWAARDIGHEDEN 
Vanop de parking (S) volgt u de route nr. 21 (blauwe rechthoek) en wan-
delt u bergop langs een houten brug. Draai vervolgens naar links en 
dan naar rechts van de Ninglinspo. Na een klim van ongeveer een uur, 
komt u aan een kruispunt (1) waar 4 wegen samenkomen. Hier volgt 
u de bewegwijzering (blauwe rechthoek) niet verder en gaat u rechts-
door op de aardeweg (MTB-pad 38: blauwe driehoek met punten),om 
de verbinding te maken met weg nr. 22 (rode ruit). De afstand tot weg 
nr. 22 op de kaart bedraagt slechts 100 m, maar vraagt om een beetje 

IN HET DAL VAN DE AMBLÈVEProvincie Luik
14,3 km / 4.30 u.

BEWEGWIJZERING

VERTREK - AANKOMST 
Vertrek: Parking Sedoz/
Ninglinspo. 

TIP VAN DE AUTEUR 
De Grotten van Remou-
champs liggen op nauwelijks 
enkele minuten met de auto. 
Een must! Men gaat er te voet 
in en komt naar buiten met 
een bootje op een onderaard-
se rivier (meer dan 600 m).
In Remouchamps of Aywail-
le zijn er verschillende res-
taurants.

7

Foto: Eric Thomas

Ontdek de Buitengewoon 
Wallonië op  
buitengewoonwallonie.be

22 Verkenning: Eric Thomas (Verkenning uitgevoerd in augustus 2016)
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concentratie. Enkele minuten later, wanneer u op de top bij een twee-
de kruispunt komt, moet u de weg rechts nemen. De bewegwijzering 
(rode ruit) is enkele meters verder zichtbaar. De route voert u naar een 
weg die naar een beek leidt. Die neemt u enkele minuten mee (omhoog) 
naar een tweesprong. U neemt links op een pad dat afdaalt tot aan een 
barrière (privédomein). Daar gaat u rechtdoor op een bospad en daar-
na rechts op een smalle weg die een bosweg wordt en leidt naar een 
boswachtershuis (2) op de weg van Chefna/Ville-au-Bois (3). Achter 
het huis voert een aardeweg bergwafwaarts naar rechts  en de pijlen 
gidsen u snel naar de andere kant van de beek.
Afhankelijk van de toestand van de vegetatie is de bocht niet altijd goed 
zichtbaar. Kort voor u het dorp Quarreux bereikt, kunnen meer avontuur-
lijke geesten afzakken in de vallei en verder wandelen langs de Chefna 
op kleine paadjes. De bewegwijzering is hier schaarser, maar er is weinig 
kans om zich te vergissen. Bij slecht weer kan men beter op de hoofd-
weg blijven. Die dwarst een laatste keer de Chefna en mondt uit op een 
asfaltweg naar Quarreux. Enkele meters voor de weg zich splitst om re-
chts bergop te gaan, vindt u een mooie rustplaats (4). Terug bij de split-
sing komt u bergopwaarts bij een Mariabeeld en een bewoonde zone.
Volg het straatje en ga bergafwaarts naar de N633. Steek de weg over, 
draai linksaf, passeer voor het Café ‘Dément-Ciel’, ga onder de spoorweg 
en dan naar rechts naar de Amblève.
Volg de weg langs de Amblève tot aan een kleine bewoonde zone, sla 
dan rechtsaf en passeer opnieuw onder de spoorweg. Voor het laatste 
deel volgt u het tracé van de N633 gedurende een honderdtal meter, 
waarna u links afslaat om uw eindbestemming te bereiken.

© Wandermagazin 2014. In het dal van de Amblève 
Clausule van niet-verantwoordelijkheid: cf. wettelijke vermeldingen, cartogra�e: 

H. Muggenthaler

INFO
Maison du Tourisme 
Ourthe-Vesdre-Amblève
Rue de Louveigné 3
B-4920 Remouchamps
Tél. 0032 (0) 43 84 35 44
info@ourthe-ambleve.be 
www.ourthe-ambleve.be
www.mondesauvage.be/grot-
tes/de/index.htm

PROFIEL

Geologisch interessan-
te streek met prachtige 
rotsformaties. 
 

De riviertjes Ninglinspo 
en Chefna

VOORBEREIDING VAN UW 
CIRCUIT 
Stevige wandelschoenen, 
regenkleding en picknick/
water. Onderweg geen hore-
ca. Klein café op de parking.
De rivieren kunnen tumultu-
eus zijn, afhankelijk van het 
weer. De wegen zijn vermoei-
end, soms glad en vragen om 
een vaste voet.
 
KAARTEN / LITERATUUR 
Wallonië Toerisme & Herden-
king/Petit Futé 2014-2015
NGI 1:25.000 ‘Aywaille’ 
Maison du Tourisme 
Ourthe-Vesdre-Amblève
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LANGS DE PADEN AAN DE VOET VAN DE HOGE VENEN

Van de boerderij Libert verdwijnt de weg snel in het bos in de rich-
ting van de beek de Trôs-Marets. Op de volledig kale heuvel hebt u 
een vrij uitzicht op de streek en op ‘Mont’. U komt nadien snel terug 
in het halfduister van de naaldbomen. Het kleine houten bruggetje
overspant de schuimende beek en biedt langs weerszijden een vrij 
uitzicht op het water dat turf en ijzer bevat. Het loofbos reikt tot aan 
het water: een perfecte foto. De weg stijgt fors in stroomopwaartse 
richting en biedt een uitzicht naar beneden op het hele landschap.
In het bos vindt u op de plek ‘Moûpa’ een charmante schuilhut waar 
u even halt kunt houden. Langs de Targnon-beek daalt de weg af in 
de vallei, passeert een klein heidegebied en een wildpark vooraleer 
terug te keren naar de boerderij Libert.

WEGBESCHRIJVING / BEZIENSWAARDIGHEDEN 
Met de rug naar de boerderij Libert (S) draait u rechtsaf op de bosweg 
en volgt u de bewegwijzering (gele rechthoek). De goed uitgetekende 
weg doorkruist het bos en draait af naar links bij de derde vertakking.
Dan wordt hij een pad dat bergopwaarts kronkelt tussen de dennen en 
leidt naar een houten brug (1) over de Trôs-Maret. Opgelet: de brug is 
in belabberde staat en wanner u ze oversteekt bij vochtig weer is enige 
voorzichtigheid geboden). Aan de andere kant van de beek volgt u de 
bewegwijzering (gele rechthoek) naar links.
Het pad stijgt daarna uitgesproken en wordt meer en meer stenig. 
De moeilijke passages zijn beveiligd met een stalen kabel. Na de klim 
verwijdert het pad zich kort van de beek om daarna terug te keren en 
links langs de oever steil bergaf te dalen. Aan het houten bruggetje 

IN DE VALLEI VAN DE TRÔS-MARETSProvincie Luik
8,7 km / 3 u.

BEWEGWIJZERING

VERTREK - AANKOMST 
Vertrek: Parking van de
Ferme Libert.
 
TIP VAN DE AUTEUR 
Geniet na de wandeling van 
een maaltijd op de boerderij 
Libert. Probeer de wildspe-
cialiteiten en de wafels met 
bosbessen. Daarna kunt u in 
Malmedy op de Place Albert 
I genieten van een regio-
naal bier.

8

Foto: Natalie Glatter
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verlaat u de bewegwijzering ‘gele rechthoek‘ die hier naar links afbuigt 
(verkort parcours naar de boerderij Libert). Langs dezelfde oever volgt 
u nu de bewegwijzering met een rode rechthoek en de GR-bewegwi-
jzering op een stijgend kiezelpad. Na enkele minuten is het moeilijke 
deel achter de rug. Het pad geeft uit op een brede bosweg. Die volgt 
u naar links.  Voor het kruispunt aan de rand van het bos vertrekt een 
ietwat verdoken weg naar links. Hij loopt over een houten bruggetje 
en wordt dan weer breder. De rode rechthoek wijst nu de weg naar een 
zitbank en een brug (2). Variante: Indien u de wandeling met 4 tot 5 
km wil verlengen (enkel met een kaart!), kunt u de kleine weg recht-
door volgen (blijf de rode rechthoeken volgen), de straat oversteken 
en rond de venen van Fraineu wandelen. Terugkeer langs het ‘Croix de 
Rondchêne‘ en opnieuw de bewegwijzering met het gele kruis volgen.
Opgelet: Wanneer een rode vlag is gehesen op de parking achter de 
straat, is het veen niet toegankelijk. Indien u de hoofdweg wenst te 
volgen, neem de brug links (bewegwijzering: eerst geen bewegwijze-
ring, dan geel kruis) en volg de brede bosweg. Na ongeveer 2 km wordt 
de weg een pad en zwaait af naar links tot aan een schuilhut. (3) Daar 
draait u naar links en neemt u het paadje dat u naar de vallei van de Tar-
gnon voert, die u volgt via enkele loopbruggen. Eens beneden aange-
komen, blijft u links (blauwe ruit) en gaat u rechtdoor op een bosweg.
Aan het kruispunt in het centrum van een ontboste zone, volgt u de 
borden ‘Ferme Libert’ (blauwe ruit) en verlaat u de bewegwijzering 
met gele kruisen. U volgt nu de gele rechthoeken die bergop naar de 
rand van het bos wijzen. Aan het kruispunt (4) voor de weiden, blijft 
u links en gaat u bergaf langs het wildpark tot de boerderij Libert.

© Wandermagazin 2017. In de vallei van de Trôs-Marets 
Clausule van niet-verantwoordelijkheid: cf. wettelijke vermeldingen, cartogra�e: 

 H. Muggenthaler

PROFIEL

Unieke �ora van de  
Hoge Venen

Dal van de Trôs-Marets, 
bos en heide

VOORBEREIDING VAN UW 
CIRCUIT 
Hoge en stevige wandel-
schoenen, indien nodig 
wandelstok. Voorzichtig bij 
sneeuw, ijzel  en hoogwater 
in de vallei van de Trôs-Ma-
rets. Enkele gladde en soms 
steile gedeeltes vragen om 
voorzichtigheid. Aange-
zien de bewegwijzering in 
het bovenste deel van het 
ravijn totaal onbegrijpelijk 
is, wordt u verzocht de weg-
beschrijving goed te res-
pecteren.

KAARTEN / LITERATUUR   
‘Au Pied des Fagnes’, uitg. 
Agence du Tourisme de l’Est 
de la Belgique

INFO
Maison du Tourisme  
des Cantons de l'Est
Place Albert I 29A
B-4960 Malmedy
Tel. 0032 (0) 80-33 02 50
info@eastbelgium.com
www.eastbelgium.com
www.naturpark-
hohesvenn-eifel.de
www.botrange.be
www.fermelibert.be
www.malmedy.be
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Parc naturel 
des Hautes Fagnes
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KASTEEL REINHARDSTEIN EN DE STUWDAM VAN ROBERTVILLE

Circuit met tal van uitzichten op ongerepte landschappen! Na elke 
bocht op dit nochtans korte parcours wordt u verrast door prachtige 
postkaartlandschappen. Kort na het vertrek ontdekt u een adembene-
mend panoramisch uitzicht op het Kasteel Reinhardstein (ook bekend 
als Burg Metternich), die hoog boven de vallei van de Warche oprijst.
Het kasteel, vandaag uniek in België, werd opgetrokken in 1354 voor 
Graaf Wenzel van Luxemburg door zijn vazal Reinhard van Weismes. 
Het bleef tot 1550 eigendom van de Graaf van Nassau en kwam via 
een huwelijk in het bezit van de familie Metternich. Nadat het was 
vernield, werd het vanaf 1969 herbouwd in overeenstelmming met 
de historische gegevens. Een verzameling wapens, wandtapijten, li-
thurgische kledij en levensgrote handgemaakte beelden dragen bij 
tot de historische waarde van deze plek. Verder langs de weg wordt 
het landschap verfraaid met steile rotsformaties De ‘Nez Napoleon’ is 
een uitspringende steile rotspunt die neerkijkt op het dal van de War-
che. Van hier gaat het parcours verder in het dal van deze onstuimige 
waterloop. Wenst u een kleine omweg te maken, dan kunt u een kijkje 
nemen bij de hoogste waterval van België, die zich naast het Kasteel 
Reinhardstein 60 meter diep in de vallei van de Warche stort. Ten slotte 
passeert u op de stuwdam van het meer van Robertville. Verder niets 
meer? Jawel – wanneer deze 6 km niet genoeg zijn voor u, dan kunt u 
de wandeling verlengen via regionale wandelwegen en de GR-56 door 
het dal van de Bayehon en naar het hoogste punt van België trekken, 
het Signal de Botrange (694 m) op de Hoge Venen, en zo dit unieke 
veengebied ontdekken.

IN HET SPOOR VAN NAPOLEON9 Provincie Luik
5,9 km / 2.30 u.

BEWEGWIJZERING

VERTREK - AANKOMST 
Vertrek: Parking aan de 
stuwdam van Robertville.
 

TIP VAN DE AUTEUR 
Zeer boeiend bezoek aan het 
kasteel Reinhardstein
www.reinhardstein.net

Foto: Natalie Glatter
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WEGBESCHRIJVING / BEZIENSWAARDIGHEDEN
Het circuit begint op de parking voor wandelaars (S) achter de stuwdam.
Hier neemt de bewegwijzering (groene rechthoek) u voorbij een afsluiting 
mee in een rustig dennenbos. Het pad kronkelt langs de steile helling en 
biedt tijdens de eerste kilometers een vrij uitzicht op het kasteel Rein-
hardstein (1). Aan de volgende splitsing klimt een pad naar rechts (De 
weg is links bewegwijzerd, niettemin kruisen de twee elkaar iets verder). 
Aan het kruispunt naar de oversteek van de beek (mogelijks droog in de 
zomer) kunt u eventueel een omweg maken: ga naar rechts (groene ruit) 
om een kijkje te nemen bij de 60 meter hoge waterval, die zich onder het 
kasteel in de vallei werpt (2). De weg naar links (groene rechthoek) leidt 
u omhoog naar de rand van het bos. Sla rechtsaf en neem dan de bosweg 
die weer in het bos loopt naar de rotsformatie Nez Napoleon. Aan de 
volgende splitsing blijft u rechts en daarna draait u scherp af naar re-
chts. U doorkruist een bos bezaaid met rotsen en komt in de vallei van 
de Warche. Bij de waterloop draait de weg naar links, passeert over een 
brug (3) en draait dan naar rechts naar een rustplaats. Hier passeert een 
zijarm over een tweede brug en volgt de oever stroomopwaarts. Aan de 
volgende splitsing gaat u naar links bergop uit het dal. Blijf opnieuw re-
chts en u ziet weldra het Kasteel Reinhardstein (4) dat men in het weekend 
kan bezoeken (enkel met rondleiding, zie Tip). De wandelweg kruist de 
toegangsweg naar het kasteel en leidt over een kleine brug naar het ste-
nige pad achter de heuvel.
Daar neemt u eerst het pad links en nadien een bosweg naar de stuwdam 
van Robertville. Eens voorbij de stuwdam bent u terug bij het vertrekpunt.

© Wandermagazin 2017. In het spoor van Napoleon 
Clausule van niet-verantwoordelijkheid: cf. wettelijke vermeldingen, cartogra�e: 

 H. Muggenthaler

Parking

PROFIEL

Kasteel Reinhardstein, 
stuwdam van Robertville

Rotsformatie ‘Nez Na-
poleon’

Ongerepte vallei van 
de Warche
en prachtige rotsen

VOORBEREIDING VAN UW 
CIRCUIT 
Normale wandeluitrusting, 
stevig schoeisel, drink�es.
Stevig schoeisel is noodza-
kelijk want de steile door-
gangen en de stenige paden 
zijn verraderlijk bij nat weer.

KAARTEN / LITERATUUR 
NGI: Hohes Venn, 1:25.000

INFO
Maison du Tourisme  
des Cantons de l'Est
Place Albert I 29A
B-4960 Malmedy
Tél. 0032 (0) 80 33 02 50
info@eastbelgium.com 
www.eastbelgium.com 
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Meer dan 1000 km bewegwijzerde wan-
delwegen laten u toe de charmes van 
de Ardense landschappen te ontdekken. 
Op enkele plaatsen vloeien de Ourthe en 
de Aisne door diepe dalen. U vindt hier 
burchten op rotshoogtes, dorpen met huizen 
in breuksteen en pittoreske herbergen die 
wachten op hongerige wandelaars.
De rijkdom van de bossen garandeert u wild 
op het menu van de restaurants, terwijl lek-
kere lokale bieren en de gastvrijheid van de 
bevolking het gezellige plaatje vervolledigen. 
Uw verblijf wordt een puur plezier, zowel 
gastronomisch als toeristisch.

WANDELINGEN IN DE STREEK VAN 
DURBUY EN LA ROCHE-EN-ARDENNE

De kleinste stad ter wereld.
Beslist bezienswaardig is Durbuy, het kleinste 
stadje ter wereld, met romantische straat-
jes en een middeleeuwse charme. Tal van 
charmante cafés, terrassen en restaurants 
wachten op lekkerbekken. Durbuy is het 
Mekka van de Waalse gastronomie.

Het hart van de Belgische Ardennen
Ongeveer 20 km stroomopwaarts van de 
Ourthe troont de burcht van La Roche-en-
Ardenne op een rotsplateau. De ruïne is 
ook het vertrekpunt van de tocht naar de 
hoogste top van de Ardennen, de Baraque 
de Fraiture (652 m) en tal van andere 
wandelingen. In La Roche ziet  u ook vaak 
kajakvaarders en mountainbikers: de streek 
tussen de Ourthe en de omliggende rot-
sheuvels vormt een ideaal speelterrein voor 
mensen die van openluchtsporten houden. 
Nieuw in de streek is de 104 km lange 
Escapardenne, Eisleck-Trail, die La Roche-
en-Ardenne verbindt met Kautenbach in 
Luxemburg.
 

Foto: Natalie Glatter

Foto: Natalie Glatter
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Durbuy et La-Roche-en-Ardenne

(Provincie Luxemburg)
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(Achouffe)
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TUSSEN DE BELGISCHE ARDENNEN EN DE FAMENNE

Wéris is lid van de vereniging van ‘Mooiste Dorpen van Wallonië‘. Het 
dorp verdient een bezoek vanwege de goed bewaarde dorpsarchitectuur, 
de romaanse St-Walburge kerk (11e eeuw) en de pittoreske en typische 
streekwoningen. De wandeling trekt door bossen en velden tussen de 
Famenne en de Ardennen, en biedt enkele mooie uitzichtpunten op het 
agrarische landschap en de vele megalithische overblijfselen. Onderweg 
ontdekt u enkele rotsen en rotsblokken waar een legende aan verbonden 
is zoals de ‘Haina Steen’ en het ‘Duivelsbed’.

WEGBESCHRIJVING / BEZIENSWAARDIGHEDEN 
De wandeling begint in het centrum van Wéris (S), bij het Museum van de 
Megalieten (informatiebord over de lokale wandelcircuits). Er rechtover 
vindt u een parking voor wandelaars met een everzwijnkop uitgehouwen 
in steen. Een blauw kruis verwijst naar het ‘Circuit van de legendestenen’ 
dat van het museum naar links vertrekt in de Rue du Mont. Dit kleine rus-
tige straatje voert u buiten het dorp naar een kruispunt. De wandeling 
gaat verder rechtdoor, voorbij een kruispunt en volgt de bewegwijzering 
(blauw kruis). Na enkele honderden meters eindigt het asfalt en het pad 
gaat verder langs een met hagen afgezette veldweg door de weiden. Aan 
de rand van het bos verwijdert het parcours zich even van de weg en volgt 
rechts een pad naar het megalithisch monument ‘Haina Steen’ (1) waar 
men een mooi uitzicht heeft  (volg de rood-witte GR-bewegwijzering).
Eenmaal boven neemt u het pad links om af te dalen naar het myste-
rieuze ‘Duivelsbed’(2) en terug te keren naar de bewegzijderde route.
Aan het volgende kruispunt verlaat u rechts de hoofdweg en volgt u 
het blauwe kruis.

HET OUDE DORP WÉRIS  Provincie Luxemburg
7 km / 2 u. 

BEWEGWIJZERING

VERTREK – AANKOMST 
Vertrek/Aankomst: Parking 
voor wandelaars rechtover 
het Museum van de 
Megalieten.

TIP VAN DE AUTEUR 
Voorzie genoeg tijd om alle 
bezienswaardigheden en 
de dolmens te bezoeken 
langs parcours nr.8 ‘Les 
Mégalithes’ (geel kruis, 
Nr.1; 5 km; grotendeels 
geasfalteerd).

2

Foto: Eric Thomas
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De bosweg wordt snel een pad dat u door een open plek naar een kruispu-
nt in het midden van het bos voert. De weg in het midden (van de 3) leidt 
door een mooi gemengd bos  naar een braakland dat bezaaid is met heide 
en struiken. Verder rechtdoor. Volg de blauwe kruisen tot aan een groot 
kruispunt. Hier kunt u eventueel een verkort parcours naar Wéris ne-
men (15 minuten, bewegwijzerd). De hoofdwandeling gaat verder langs 
parcours nr. 10. Volg de blauwe kruisen. Aan het kruispunt naar rechts 
door de met hagen afgezette velden tot aan de kapel ‘Pas-Bayard’ (3).
De weg naar de huizen brengt u bij de N841 (Route d’Érezée). De blauwe 
bewegwijzering brengt u in de Rue Pas-Bayard. Na enkele meters volgt u 
de straat verder en na ongeveer een kilometer langs een geasfalteerde 
secundaire weg komt u weer bij de kerk van Wéris. Of u opteert voor de 
variante zonder asfalt. Deze vertrekt naar links en volgt de bewegwi-
jzering met een geel kruis langs parcours nr. 2 (nr.9 op de IGN-kaart), 
langs kleine wegen en paden naar het centrum van Wéris. U daalt af, 
passeert een kruispunt en komt terug op de N841. Na het oversteken 
draait het parcours naar links en volgt gedurende korte tijd de richting 
van Barvaux. Na enkele meters draait het parcours naar rechts langs een 
veldweg. U volgt verder de gele kruisen tot in Wéris.
 

© Wandermagazin 2017. Het oude dorp Wéris   
Clausule van niet-verantwoordelijkheid: cf. wettelijke vermeldingen, cartogra�e: 

H. Muggenthaler

PROFIEL

Dorpskerk St. Walburge 
(11./12.Jh.) en oude 
huizen in kalksteen 
(16./17.Jh.)

Heggenlandschap van 
de Famenne

Museum van de 
Megalieten

VOORBEREIDING VAN UW 
CIRCUIT 
Gemakkelijke wandeling:
Wandelschoenen en regen-
kleding volstaan.
KAARTEN / LITERATUUR 
Barvaux-Bomal-Durbuy-
Grandhan-Villers-Ste-
Gertrude-Wéris NGI 1:
25.000 Uitgave Maison du 
Tourisme Pays d’Ourthe et 
Aisne 
Wallonië Toerisme & 
Herdenking, Petit Futé 
2014/2015

INFO
Royal Syndicat d’Initiative 
van Durbuy
Place aux Foires 25 – 
6940 Durbuy
Tel. 0032(0)86 21 24 28
www.weris-info.be 
www.beauxvillages.be
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TUSSEN ROTSEN, SNELSTROMEND WATER EN KELTISCHE OVERBLIJFSELEN

Op de Hérou-rotsen waar men een prachtig uitzicht krijgt op de rivier, 
volgt het parcours de loop van de Ourthe. De route loopt grotendeels 
langs een klein steenpad dat u meeneemt langs beverdammen en de 
Keltische versterking ‘Le Cheslé’. Vanop de hoog gelegen ringwal he-
bt u een mooi uitzicht op het landschap van de Ourthe. Van daaruit 
vertrekken verschillende steile wegen en paden die u terugbrengen 
naar het vertrekpunt ‘Belvédère’ waar u iets kunt eten om de wande-
ling af te sluiten.

WEGBESCHRIJVING / BEZIENSWAARDIGHEDEN
Vanop de parking (S) gaat u bergaf en volgt u de groene balken met 
het nr. 6. Na enkele meters splitst de weg. Ervaren stappers die geen 
hoogtevrees hebben kunnen afdalen over de rotsen (1), de anderen 
nemen het pad. Onderaan gaat u verder naar rechts en stroomafwaarts. 
Aan het kruispunt ‘Les Ondes‘ (bord) verlaat u het parcours met de 
bewegwijzering ‘Groene balken nr. 6’, u steekt de beek over en houdt 
links aan. Volg de nieuwe bewegwijzering Eisleck Trail ‘Blauwe golf’ of 
het Grote-Routepad GR-57 op een klein paadje langs de Ourthe, tot het 
schiereiland ‘Le Cheslé’. In de nabijheid van het water vindt u tal van 
sporen van bevers. Aan de splitsing volgt u de bewegwijzering en gaat 
u bergopwaarts langs een steil pad. Eenmaal boven, draait het par-
cours naar links naar de ‘Remparts’ (vesting) en na een volgende bocht 
naar de Keltisch vesting ‘Le Cheslé’ (2), waar informatieborden en een 
zitbank met een prachtig uitzicht u uitnodigen om even te verpozen.
Volg verder de Eisleck Trail die zich in de vorm van een rotspad verder 
slingert achter de versterking en enkele mooie uitzichtpunten biedt.

DE WILDE OURTHEProvincie Luxemburg
9,5 km / 4-5 u. 

BEWEGWIJZERING

VERTREK – AANKOMST 
Vertrek/Aankomst: parking 
van de Belvedère van Nadrin 
(panoramatoren, aangeduid 
met borden) 
 
TIP VAN DE AUTEUR 
Na de wandeling kan men de 
Romeinse villa van Nadrin gaan 
bekijken en genieten van een 
maaltijd in één van de vele 
restaurants van Nadrin. Een 
‘Chouffe’ (bier van de nabij ge-
legen brouwerij van Achouffe) 
en een goede maaltijd om de 
dag in schoonheid af te sluiten.
 

Foto: Natalie Glatter
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Aan een kruispunt verlaat u het parcours ter hoogte van een groot 
informatiebord. Zet uw weg even verder naar rechts, langs een grote 
bosweg zonder bewegwijzering. Aan de volgende splitsing neemt u 
opnieuw rechts tot de weg smaller wordt in een nauwe vallei. In een 
bocht naar rechts neemt u het pad naar links om de nieuwe bewegwi-
jzering Eisleck Trail te volgen. Steek het wed van de beek over. (Opge-
let: dit is een ander deel van de Eisleck Trail! Voorbij de versterking van 
de Cheslé is het niet eenvoudig om de blauwe golf verder te volgen). 
Het smalle pad aan de andere kant kent nu een steile helling. Eenmaal 
boven, op een kleine open plek in het bos (3), gaat de weg rechtdoor 
verder om daarna opnieuw na enkele meters naar rechts af te draaien.
Hier neemt de bewegwijzering ‘Blauwe golf’ u mee door een dun be-
zaaid bos tot aan het wegpunt ‘Laide Covée’, waar u verder naar links 
gaat. Na een kleine stijging draait het parcours eerst naar rechts en 
na ongeveer 300 meter naar links om steil af te dalen in een jong bos.
U steekt het beekje Onde over en blijft eerst links (stijgend) op een 
grote landbouwweg. Na enkele meters komt u aan het kruispunt ‘Au 
Vevi’. Ga hier rechtdoor op de mooie landelijke weg om na enkele mi-
nuten te arriveren aan de rand van Nadrin. De Eisleck Trail draait hier 
linksaf naar het dorpscentrum (toeristische informatie). Neem rechts 
de Rue du Hérou om terug te keren naar de parking bij de Belvedère 
en het vertrekpunt.

© Wandermagazin 2017. De wilde Ourthe 
Clausule van niet-verantwoordelijkheid: cf. wettelijke vermeldingen, cartogra�e: 

H. Muggenthaler

PROFIEL

Hérou-rots met adembe-
nemend uitzicht

Sporen van bevers in de 
vallei van de Ourthe

Samenspel van rivier- 
en rotslandschappen

VOORBEREIDING VAN HET 
CIRCUIT 
Veiligheidsvoorschriften:
De wandeling kan het hele 
jaar, behalve wanneer het ri-
vierwater stijgt en bij ijzel.
Wees voorzichtig wanneer u 
naar het uitzichtpunt van de 
Hérou-rots klimt! Vanwege de 
vele omgevallen bomen moest 
de zone tussen de ingebedde 
vallei en de beek (wed) in ok-
tober 2016 omzeild worden via 
een zeer steile weg vooraleer 
weer op de bewegwijzerde rou-
te te komen. Uitrusting
Stevig schoeisel is een must.
Regenkleding, picknick en wa-
ter zijn noodzakelijk. 
Aanbevolen: fototoestel 
en verrekijker.
  
KAARTEN / LITERATUUR 
Ourthe Supérieure 1:20.000; 
beschikbaar bij het 
Syndicat d’Initiative Nadrin 
(uitg. Geocart)
Escapardenne, Eisleck Trail, 
Natuurpark van de 2 
Ourthes, natur&ëmwelt,  
2012

INFO
Syndicat d’Initiative  
de Nadrin
Place du Centre 4
B-6660 Nadrin
Tél. 0032 (0) 84 44 46 20
contact@ 
nadrin-le-herou.be
www.nadrin-le-herou.be
www.coeurdelardenne.be

Belvédère
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VAN LA ROCHE-EN-ARDENNE NAAR MABOGE

Het stadje La Roche-en-Ardenne ligt schilderachtig aan de oever van de 
Ourthe, die in de vallei, tussen de heuvels, twee grote meanders vormt.
De burcht die zijn schaduw werpt op het stadje, was al bewoond in het 
steentijdperk. De site werd later een oppidum, zag een Romeins fort 
ontstaan en werd uiteindelijk een feodale burcht. Vanwege de ideale 
ligging biedt La Roche tal van mogelijkheden voor wandelaars, �etsers 
en kajakvaarders. Het parcours volgt de bewegwijzering nr. 6 tot in 
Maboge en Borzée om dan terug te keren naar La Roche. Onderweg kri-
jgt men mooie uitzichten op de burchtruïne en de vallei van de Ourthe.

WEGBESCHRIJVING / BEZIENSWAARDIGHEDEN 
Van de ‘Place du Bronze’ (S) leidt het parcours nr. 6 (rode ruit) naar de 
Rue bon Dieu du Maka en stijgt dan naar de rand van het stadje. Ter hoo-
gte van ‘Les Olivettes‘ (waar vroeger de galg stond van de graaf van La 
Roche) wordt het straatje een aardeweg. Deze weg stijgt tot de ‘Cresse 
du Corbeau‘ (1), waar weg nr. 6 aan de resten van de radioantenne naar 
links afdraait. Tussen de steekbrem die het hoogplateau in de lente een 
felle gele kleur geeft, stijgt de weg tot boven de vallei van de Ourthe.
Op het einde van de weg verandert het reliëf. Een bosweg daalt sterk 
af naar links en wordt snel een nauw kiezelpad dat om een vaste voet 
vraagt. Voorzichtigheid is geboden, want de weg kruist enkele keren 
een mountainbikecircuit! In de vallei steekt u de Ourthe over en u 
komt in Maboge (2). Het parcours draait af naar rechts en geeft uit op 
de hoofdstraat die u ongeveer 800 meter volgt tot aan een pad (naast 
de straat) dat u buiten het dorp voert. Voor de splitsing van de straat 
aan uw rechterkant is er een bank waar u een weergaloos uitzicht kri-

HOOG BOVEN DE OURTHEProvincie Luxemburg
13 km / 4-5 u.

BEWEGWIJZERING

VERTREK - AANKOMST 
Vertrek/Aankomst: Place 
du Bronze in La Roche–en–
Ardenne

TIP VAN DE AUTEUR
In La Roche vindt u naast de 
burchtruïne verschillende 
musea. De Ardense ham in de 
slagerij Bouillon & Fils is één 
van de beste in zijn soort. Een 
hapje eten kan in de gezelli-
ge Créperie ‘Le Clos René’ in 
Borzée (bistro enkel open in 
het seizoen).
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jgt op de Ourthe. Aan het kruispunt met een vertakking naar Borzée, 
neemt u de weg over de brug om voorbij de beek de bosweg naar links 
te nemen. Daar vindt u de bewegwijzering van de nieuwe Eisleck-Trail 
(blauwe golf) die u een tijdje zal vergezellen.
Aan het volgende kruispunt stijgt de weg fors naar rechts en kringelt 
tot aan de rand van Borzée (3), waar een kleine kapel en een aange-
name bistro op wandelaars wachten. Het parcours passeert voorbij 
Brasserie-Créperie ‘Le Clos René’ en verdwijnt dan links bergopwaarts 
in het bos. Aan de splitsing voorbij de wildafsluiting blijft u links, na-
dien volgt u de hoofdweg (u passeert voorbij het uitzichtpunt ‘Gisant 
de Cohan’) en u gaat verder tot aan de 2e waterreservoir. Sla links af 
en wandel langs de weide tot aan de dorpsrand. Aan het eerste kruis-
punt gaat u naar rechts ter hoogte van huis nr. 31 en volgt u bergaf 
een verborgen pad door een mooi eikenbos. Op het einde van het pad 
stuurt de rode ruit nr. 6 : rechts u naar de Route de Houffalize en na-
dien in de 2de straat rechts langs de rand van het dorp. Weldra ont-
vouwt zich een schitterend uitzicht (4) op het stadspark van La Roche 
en de burcht die boven de Ourthe verrijst. Aan de volgende splitsing 
komt u terug op het vertrekpunt via de Rue Saint Quoilin. U kunt ook 
rechtsaf slaan en de wandeling verlengen met 6 km door het parcours 
met de rode ruit nr. 4 te volgen, die u meeneemt naar het wildpark, het 
arboretum en de mooie rotsformatie met de naam ‘Duivelsburcht’. Enig 
minpunt: bij deze variante verloopt de wandeling enkel op asfaltwegen.

© Wandermagazin 2017. Hoog boven de Ourthe 
Clausule van niet-verantwoordelijkheid: cf. wettelijke vermeldingen, cartogra�e: 

H. Muggenthaler

PROFIEL

Burchtruïne in La Roche

Museum van de Tweede
Wereldoorlog, Museum 
van het aardewerk en de 
Ardense ham en Mole-
naarsmuseum.

Blik op de vallei van de 
Ourthe

VOORBEREIDING VAN UW 
CIRCUIT 
Uitrusting: Stevige wandel-
schoenen en regenkleding, 
wandelstok nuttig bij de 
steile klim naar Maboge. 

KAARTEN / LITERATUUR 
Wandelkaart ‘La Roche en 
Ardenne’, uitgever:
Toeristische dienst van La 
Roche, NGI 1:25.000, € 7
 

INFO

Maison du Tourisme 
Cœur de l’Ardenne, au �l 
de l’Ourthe et de l’Aisne
Place du Marché 15
B- 6980 La Roche-en- 
Ardenne
Tél. 0032 (0) 84 36 77 36
info@coeurdelardenne.be
www.coeurdelardenne.be

Fo
to

 : 
Na

ta
lie

 G
la

tte
r

Ra
u 

de
 B

or
zé

e

35Downloaden van GPX-circuit, route, kaart enz. op www.wandermagazin.de/tourenportal

WBTPRD0130-Rando-NL_1.indd   35 22/01/18   14:52



WANDELING ROND DE BROUWERIJ ACHOUFFE

Het eerste deel van de wandeling begint vredig en verbindt de mooie 
Feeënvallei met de romantische en ongerepte vallei van de Martin-Moulin.
De terugweg volgt een bochtig pad bezaaid met wortels en stenen.
Hier en daar moet men steunen op naakte rotsen en beekjes oversteken 
van de ene steen naar de andere. Op een bepaalde plaats ziet u bever-
dammen. En ook otters zijn te vinden in deze vallei. Het tweede deel laat 
u de vallei verlaten en brengt u op hoogtes met een prachtig uitzicht op 
Achouffe. Kort daarop wordt het parcours ongerept en avontuurlijk. Een 
smal pad leidt naar twee uitzichtpunten en keert daarna terug naar de 
dieptes van de vallei Martin-Moulin om de terugweg aan te vatten. Kers 
op de taart: een bezoek aan de brouwerij van Achouffe.
 
WEGBESCHRIJVING / BEZIENSWAARDIGHEDEN 
Het eerste deel van het parcours is goed bewegwijzerd en dus gemak-
kelijk te volgen. Van op de parking (S) volgt u de hoofdstraat en na de 
kapel de eerste straat rechts. U passeert een vijver en wandelt naar een 
groot gebouw. De weg gaat er rond en leidt aan de andere kant naar de 
vallei van de beek de Chevral waar u tal van beverdammen zult ontdekken, 
ook Feeënvallei genoemd. Volg verder de weg langs de beek. Na onge-
veer 1 kilometer volgen kort op elkaar twee bruggen (1) (opgelet bij het 
oversteken!). Na de tweede brug doorkruist een smallere en steile weg 
een talud met brem en nadien een pijnboombosje. Het naaldbos laat u 
na korte tijd achter u en de wandeling gaat verder op de hoofdweg, langs 
een kale hoogvlakte.
Vooraleer af te dalen aan de andere kant van de vallei van de Martin-Mou-
lin beek, moet u nog door een stuk naaldbos. De afdaling tussen de vele 
wortels en vochtige rotsen is steil en vermoeiend. In het dal laat u de 

IN DE FEEËNVALLEIProvincie Luxemburg
11,5 km / 4 u. 

BEWEGWIJZERING

VERTREK – AANKOMST 
Vertrek/Aankomst:  
Parking bij de brouwerij.

TIP VAN DE AUTEUR 
Een must: proef de bieren van 
Achouffe in de taverne van de 
brouwerij. 
Acht soorten, waaronder sei-
zoenbieren, wachten op u 
(www.achouffe.be).
Bij mooi weer gaat niets bo-
ven een wandeling in het 
schilderachtige Houffalize.
De oude kerk uit de 13e eeuw
en de graven van enkele 
edellieden zijn een bezoek-
je waard.
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molen (2) links liggen en volgt u de beek. Het volgende deel van het par-
cours is het meest interessante van deze wandeling.
De weg gaat op en neer tussen wortels en stenen en over loopbruggetjes, 
tot hij opnieuw breder wordt en voorbij enkele oude vijvers terug naar 
Achouffe leidt. Hoewel dit parcours kort is (ca. 6 km / 2,5 u.), is het vee-
leisend. Wie langer van het prachtige landschap will genieten, kan 4 km 
en enkele meters hoogteverschil toevoegen aan de wandeling door het 
heuvelrotspad te nemen. Aan het informatiebord links van de taverne 
(3) voert een bewegwijzerd straatje (blauwe rechthoek met witte achter-
grond en blauwe T) bergopwaarts door uitgestrekte weiden waar paarden 
en koeien grazen. Boven heeft men een schitterend uitzicht op de vallei 
van Achouffe. Het straatje wordt breder en gaat over in een veldweg die 
aan de andere kant van de heuvel lichtjes bergafwaarts voert. Na enkele 
honderden meters draait een smal pad scherp naar links, gaat bergaf- en 
nadien bergopwaarts naar een uitzichtpunt op de diep uitgesneden vallei 
van de Belle-Meuse beek. Oriëntatie is geen probleem vermits men maar 
één pad kan volgen. Voor men het uitzichtpunt ‘Les Brulés au Grand Sart‘ 
bereikt (4), gaat het pad nog enkele malen op en neer en eindigt in de 
vallei. Voorzichtig tijdens de laatste afdaling, bij nat weer kan het glad 
zijn. Beneden is er geen bewegwijzering meer. Houd links aan tot na ruim 
100 meter het pad opnieuw duidelijk zichtbaar wordt. Wandel langs de 
Martin-Moulin beek en ga naar de bredere wandelweg aan de andere kant 
van de waterloop. Nadat u over een houten bruggetje bent gewandeld 
(5), opent de vallei zich en komt Achouffe weer in zicht.
  

© Wandermagazin 2017. In de Feeënvallei 
Clausule van niet-verantwoordelijkheid: cf. wettelijke vermeldingen, cartogra�e: 

H. Muggenthaler

PROFIEL

Steile schieferrotsen en 
diep uitgesneden val-
leien

Mooi uitzicht op Achouf-
fe en Les Brulés au 
Grand Sart

Valleien met een mooie 
natuur, ongerepte 
bossen en rotsformaties

VOORBEREIDING VAN UW 
CIRCUIT 
Stevig schoeisel en waterdich-
te kledij. In de herfst kunnen 
sommige wegen gedeeltelijk 
afgesloten zijn. Het informa-
tiebord van de brouwerij geeft 
inlichtingen over de jacht. 
(info op www.ourthesuperi-
eure.be, rubriek Tableau des 
Chasses). Wees voorzichtig 
op steile hellingen bij vochtig 
weer of ijzel.

Veiligheidswaarschuwing: in 
de winter zijn wandelschoe-
nen met noppen nodig, vooral 
voor het tweede gedeelte van 
het circuit.

KAARTEN / LITERATUUR
L’Ourthe Supérieure 1:20.000; 
beschikbaar bij het Syndicat 
d’Initiative de Nadrin
(uitg. Geocart)

2  ponte

1  ponte

Ardenne
centrale

Pont en bois

INFO

Maison du Tourisme  
Cœur de l’Ardenne, au �l 
de l’Ourthe et de l’Aisne
Place du Marché 15
B-6980 La Roche-en- 
Ardenne
Tél. 0032 (0) 84 36 77 36
info@coeurdelardenne.be
www.coeurdelardenne.be
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Langs de ongerepte Semois
Bij uw aankomst in het middeleeuwse 
stadje Bouillon komt u meteen onder de 
indruk. De vesting, oorspronkelijk uit de 8e 
eeuw, torent hoog boven de Semois en het 
levendige centrum uit. De overblijfselen zijn 
de oudste en belangrijkste uit de Belgische 
feodale periode. Van hieruit begon Godfried 
van Bouillon in 1096 de eerste kruisvaart 
naar het Heilig Land.

WANDELINGEN IN DE STREEK VAN BOUILLON
EN HET ZUIDEN VAN DE BELGISCHE ARDENNEN

Wouden, velden en rivieren 
Wie de meanders van de Semois volgt, 
ontdekt te voet, per fiets of vanop het 
water de gevarieerde landschappen tussen 
Aarlen, Florenville, Bouillon en Vresse-sur-
Semois. Tot de samenvloeiing met de Maas 
groef de Semois haar bedding steeds dieper 
uit in de rotsen. De diepe wouden van de 
zuidelijke Ardennen strekken zich uit langs 
beide kanten van de rivier, tot aan de oevers, 
waar steile rotsen het water een ongerept en 
authentiek karakter geven. Met geduld en 
een beetje geluk kunt u verschillende dieren 
observeren. Cultuurliefhebbers vinden hun 
gading op de historische sites, want na bijna 
elke meander verschijnt wel een burcht of 
kasteel. En heel wat statige herenhuizen 
geven onderdak aan een restaurant, een 
café, een hotel of een B&B. Dus: ideale oms-
tandigheden voor een kort gastronomisch 
en actief verblijf!

Foto:  WBT, Eva Claushues

Foto: Natalie Glatter
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LANGS DE SEMOIS NAAR CORBION

Op het uitzichtpunt ‘Pic du Diable‘ geniet men van een breed panora-
ma van de meanders van de Semois, de diepe wouden en de Molen van 
l’Epine. De weg naar Corbion biedt spectaculaire uitzichten op de Semois.
De terugkeer naar Bouillon voert u langs kleine paadjes door dichte 
loofwouden en biedt op de ‘Rocher du Pendu’ een sprookjesachtig uitzicht 
op het landschap en de Abdij van Clairefontaine. Langs het parcours ziet 
u het Park van het Arboretum met veel eeuwenoude bomen en ‘La Ramo-
nette’, de site waar de eerste houten burcht van Bouillon werd gebouwd.
Het is een vermoeiend parcours, maar wondermooi en het zal ervaren 
wandelaars beslist kunnen verleiden.

WEGBESCHRIJVING / BEZIENSWAARDIGHEDEN 
Vanop de parking van de burcht (S) voert het (aanvankelijk niet-bewegwi-
jzerde) parcours u eerst naar een kleine weg rechts van de burchtpoort, 
die naar de rivier leidt.  Het parcours draait hier eerst af naar links, naar 
de wegtunnel, en daarna naar rechts op een aardeweg met een wit-rode 
GR-bewegwijzering. Volg de rode rechthoek (nr. 2) langs de Semois tot aan 
Camping Halliru (1). Ga er rond, steek de rivier over langs een kleine brug 
en stap verder naar de Semois langs een kiezelpad. Iets verder moet u nog 
over 2 bruggen (rode rechthoek nr. 2). Bergop, aan een wegkruising, stuurt 
het bord ‘Moulin de l’Épine’ u naar rechts.  Aan de oever bevindt zich een 
aangename plek om even uit te rusten.  Neem verder het steile pad in de 
richting ‘Vue de l’Épine’. Eenmaal boven gaat u rechts naar het uitzichtpunt 
‘Pic du Diable’ (2). Terug op de hoofdweg verlaten we de bewegwijzering 
rode rechthoek nr. 2 en volgen het houten bord ‘Corbion 5 km‘ (rode ruit 
nr. 36/72) tot aan de tweesprong, ongeveer 1 km verder. Een smal pad (met 

ROND BOUILLONProvincie Luxemburg
15 km / 5 u. 

BEWEGWIJZERING

VERTREK, AANKOMST 
Vertrek/Aankomst: Grote 
parking voor de burcht van 
Bouillon.

TIP VAN DE AUTEUR
Aanrader: een picknick op 
een panoramisch uitzicht-
punt en een bezoek aan het 
Tabaksmuseum in de Rue du 
Tambour 10 in Corbion (www.
tabac-semois.com).
In Corbion en Bouillon 
verkopen verschillende 
slagerijen de befaamde 
en smakelijke Ardense ham. 
U vindt er ook verschillende 
restaurants.
 

14

Foto: Natalie Glatter
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40 Verkenning: Eric Thomas (Verkenning uitgevoerd in oktober 2016)

WBTPRD0130-Rando-NL_1.indd   40 22/01/18   14:52



een bord) voert naar het uitzichtpunt ‘L’Ecaillère’ (3). Volg het pad tot het 
uitkomt op de hoofdweg en verder op een overdekte rustplaats. Hier wijst 
een houten bord naar de richting Corbion. Enkele honderden meters verder 
komen we opnieuw bij het pad dat bewegwijzerd is met een rode rechthoek 
nr. 2. Achter de boerderij wordt de weg links een  straatje dat u volgt tot 
aan de N810. Ter hoogte van een veld splitst de weg zich opnieuw. Neem 
rechts en ga rechtdoor. Hij leidt naar een straatje dat uitgeeft op de N810. 
Wenst u een halte voor een natje of een droogje, dan volgt u de hoofdstraat 
rechts naar het dorp. (4). Het parcours van de wandeling draait echter af 
naar links en volgt de veldweg (houten bord ‘Rocher du Pendu’). Aan de 
volgende tweesprong neemt u rechts en aan het volgende kruispunt de 
weg in het midden (rode driehoek nr. 38 en bord ‘Rocher du Pendu’/’Sen-
tier de Bouillon’). Het parcours komt nu op een Y. Links gaat het verder 
naar de ‘Rocher du Pendu‘. Op het uitzichtpunt met dezelfde naam, draait 
de wandeling naar rechts en daalt met steile bochten af naar de Semois 
en Camping Halliru. Voorbij de beek gaat het naar rechts op de bovenste 
geasfalteerde weg (rode ruit nr. 12) en voorbij het onthaal van de camping 
gaat het weer bergopwaarts, richting ‘Arboretum’.
Nadat u de N810 hebt overgestoken, leidt de weg u naar het ‘Monument 
des Fusillés’ en verder bergopwaarts door het bos.  Aan de tweede twees-
prong draait hij naar links en wordt een pad door het Arboretum (5). Hij 
komt vervolgens uit op een geasfalteerd straatje om dan af te dalen tot een 
splitsing met het houten bord ‘Ramonette’. Volg de bewegwijzering niet 
verder. Ga naar links en opnieuw bergop.
Iets verder komt u aan het uitzichtpunt ‘La Ramonette’. De terugweg ver-
loopt langs een klein steenpad tot aan de N810 naar Bouillon. Via de Bou-
levard Vauban keert u terug naar het vertrekpunt.

© Wandermagazin 2016. Rond Bouillon 
Clausule van niet-verantwoordelijkheid: cf. wettelijke vermeldingen, cartogra�e: 

H. Muggenthaler

PROFIEL

Burcht van Bouillon

Pic du Diable, Ecaillère, 
Rocher du Pendu,
La Ramonette

Landschap van de vallei 
van de Semois

VOORBEREIDING VAN UW 
CIRCUIT 
Een veeleisend dagcircuit.
Stevige wandelschoenen, re-
genkledij en picknick aanbe-
volen. Veiligheidsconsignes:
Steile passages en wegen 
kunnen glad zijn bij regen-
weer. Uitrusting:
Normale wandelkleding en 
stevige schoenen volstaan.

KAARTEN / LITERATUUR 
NGI: Wandelkaart Groot-
Bouillon 1:25.000, bij de 
dienst voor Toerisme van 
Bouillon.

INFO
Of�ce du Tourisme  
de Bouillon
Château Fort - Esplanade 
Godefroid 1 
B-6830 Bouillon
Tél. 0032 (0) 61 46 62 57
info@bouillon-initiative.be
www.bouillon-initiative.be 
Maison du Tourisme  
du Pays de Bouillon  
www.bouillon-tourisme.be
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Forêt d'Ardenne
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OP DE ROTSKAMMEN VAN FRAHAN

Het zeer gevarieerde parcours neemt u eerst mee naar de ‘Chaire à prê-
cher’ (preekstoel), een steile rotsformatie boven de Semois en de ruïnes 
van het kasteel van Montragut. De overblijfselen zijn beperkt, maar het 
uitzicht is er fantastisch. Een doorgang leidt naar andere mooie uitzicht-
punten vooraleer u arriveert in Frahan, dat zich bevindt op het uiteinde 
van een riviermeander. Op de andere oever ontdekt u het charmante 
oude tabaksdorp Poupehan. U steekt opnieuw de Semois over voor een 
laatste klim die u terugbrengt naar Corbion, vroeger bekend voor zijn 
tabaksteelt en -verwerking. U kunt er een hapje eten en uw wandeling 
afsluiten met een bezoek aan het Tabaksmuseum.

WEGBESCHRIJVING / BEZIENSWAARDIGHEDEN 
Vanop de parking (S) loopt het parcours eerst naar rechts en dan naar 
links in de Rue Paul Verlaine. Het gaat rechtdoor verder in de Rue de la 
Croix de Poupehan, tot aan een houten kruis en een rustplaats. Draai af 
naar links (houten bord: Chaire à Prêcher en bewegwijzering met rode 
rechthoek nr. 1). Het parcours neemt u mee buiten het dorp tot aan het 
uitzichtpunt ‘Chaire à Prêcher’ (1). Het gaat nadien bergafwaarts naar 
links langs een paadje (nr.32). Het pad kronkelt door een bos en gaat 
bergaf tussen twee rotsblokken. Net voorbij deze blokken draait het 
scherp af naar links en komt terug op de parallele hoofdweg met bewe-
gwijzering. Volg deze brede bosweg bergafwaarts tot aan het kruispunt 
met de N893. Steek de straat over, passeer voorbij de taverne ‘Les Croi-
settes’ en ga verder tot aan de splitsing. Hier draait u naar links en volgt 
u de bewegwijzering of de houten borden (Crêtes de Frahan).
De bosweg loopt parallel aan een beek. Aan de volgende bocht gaat u re-

ROND CORBIONProvincie Luxemburg
11 km / 4 u. 

BEWEGWIJZERING

VERTREK, AANKOMST 
Vertrek/Aankomst: Parking 
bij het gemeentehuis van 
Corbion (tegenover Au-
berge-Restaurant Le Relais) 

TIP VAN DE AUTEUR 
Corbion en Frahan waren in 
de 19e eeuw bekend voor hun 
tabaksproductie. Een bezoek 
aan het Tabaksmuseum van 
Vincent Manil in de Rue du 
Tambour 10 in Corbion is 
interessant (www.tabac-
semois.com). In Corbion, 
Frahan en Poupehan zijn er 
verschillende mogelijkheden 
om een hapje te eten.

15
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chtdoor. Bij de volgende Y stapt u rechtdoor langs de oever van de beek 
(opgelet: niet over de brug stappen) zonder rekening te houden met het 
houten bord (Crêtes de Frahan) dat aangeeft dat u rechts moet afslaan. 
De twee wegen leiden naar dezelfde plaats, maar deze langs de oever is 
mooier. Volg de weg in de richting van de Semois tot aan een paadje (wit-
rode GR-bewegwijzering) dat steil naar rechts en bergopwaarts loopt. 
Het rotspad cirkelt rond de berg en vervoegt de hoofdweg. Aan de krui-
sing tussen twee rotsmassieven klimt het pad opnieuw steil naar boven 
(opletten voor bewegwijzering nr.1). Na ongeveer 10 minuten komt u op 
het hoogste punt, het ‘Château de Montragut’ (2). Het pad loopt verder 
op de rotskam (3) langs rotsformaties en door het bos.
Kort voor Frahan daalt het sterk af met scherpe bochten tot aan het dorp. 
Blijf links, passeer voorbij de kerk en sla rechtsaf in de hoofdstraat om 
af te dalen naar de rivier. Ga over de kleine voetgangersbrug en verlaat 
rode rechthoek nr. 1. Sla rechtsaf op het pad langs de Semois in de rich-
ting van Poupehan. Vanaf hier is de bewegwijzering niet betrouwbaar, 
maar als u op de hoofdweg blijft en steeds rechtdoor gaat, komt u in 
Poupehan (4). Volg de hoofdstraat naar rechts en steek de Semois over.
Voorbij de brug draait u linksaf en passeert u voorbij de grot van Notre-
Dame de l’Ourthe. Aan het eerste kruispunt slaat u rechtsaf en keert u 
bergopwaarts terug naar Corbion.

© Wandermagazin 2014. Rond Corbion 
Clausule van niet-verantwoordelijkheid: cf. wettelijke vermeldingen, cartogra�e: 

H. Muggenthaler

PROFIEL

Ruïnes van het Kasteel 
van Montragut, typische 
Ardense huizen in Frahan

De ‘Chaire à prêcher’, het 
Kasteel van Montragut, 
de rotskam van Frahan, 
het uitzicht op de vallei 
van de Semois

Tabaksmuseum in 
Corbion

VOORBEREIDING VAN UW 
CIRCUIT 
Bij nat weer of ijzel moet u 
zeer voorzichtig zijn op het 
steenpad naar Frahan. Uit-
rusting: Hoge wandelschoe-
nen, regenkleding, iets om te 
eten, eventueel wandelstok. 

KAARTEN / LITERATUUR 
N G I : W a n d e l k a a r t  v a n 
Groot-Bouillon 1:25.000, 
verkrijgbaar bij de toeris-
tische dienst of in de boek-
handel.

INFO
Maison du Tourisme du 
Pays de Bouillon en 
Ardenne
Quai des Saulx 12 
6830 Bouillon 
Tel. 0032(0)61 46 52 11
info@bouillon-tourisme.be 
www.bouillon-tourisme.be 
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DE OUDE TABAKSDORPEN VAN DE SEMOIS

Een gemakkelijke en goed bewegwijzerde wandeling die vooral de loop 
van de Semois volgt en heel wat natuur- en cultuurlandschappen biedt.
Vanuit het schilderachtige dorp Vresse voert het parcours u over de 
oude stenen brug, de ‘Pont St. Lambert’ (18e eeuw). Langs de Semois 
doorkruist het bossen en velden tot aan het panoramisch uitzichtpunt 
Naglémont op 340 m, het hoogste punt van de wandeling. Daar hebt 
u een breed uitzicht op de vallei van de Semois, met op de voorgrond 
twee dorpen, Alle en Mouzaive, en met uitgestrekte wouden als ach-
tergrond. De streek is getekend door de tabaksteelt. Langs de weinig 
steile wegen ontdekt u steeds meer getuigen van de landbouwgeschie-
denis van deze streek, zoals de oude tabaksdroogschuur en de tabaks-
dorpen Mouzaive en Laforêt. Op sommige plaatsen lijkt het of de tijd is 
blijven stilstaan. Net voor Laforêt kunt u een blik werpen op de ‘Pont 
de claies‘, een primitieve brug gemaakt met gevlochten takken, die 
in de zomer gebruikt wordt om de rivier over te steken. Ook de moeite 
waard is een bezoekje aan het dorp Laforêt met zijn typische wonin-
gen en zijn oude tabaksdroogschuren. Laforêt hoort bij de Mooiste 
Dorpen van Wallonië.

WEGBESCHRIJVING / BEZIENSWAARDIGHEDEN 
Vanop de parking (S) bij de kerk neemt u links in de richting van 
de ‘Pont St. Lambert’ (1). Steek de beek over en volg de rode balk-
en (nr.9 op de kaart) stroomopwaarts. Na ongeveer twee kilometer 
bosweg leiden de wegwijzers u naar een kruispunt. 
Ga eerst rechts naar beneden (bord ‘Le rivage’) en dan naar links 
voorbij een oude tabakshut.

VRESSE IN DE VALLEI VAN DE SEMOISProvincie Namen
13 km / 4 u. 

BEWEGWIJZERING

VERTREK, AANKOMST 
Vertrek/Aankomst: De kerk 
van Vresse. Parking achter 
de kerk.  

TIP VAN DE AUTEUR 
In het dorp Laforêt kunt u bij 
mooi weer neerzitten voor de 
‘Epicerie du Serpolet’ en de 
dag afsluiten met een frisse 
trappist. Er zijn tal van mo-
gelijkheden om een hapje te 
eten, vooral in Vresse. In het 
Maison du Tourisme (voor-
malig hotel La Glycine) kunt 
u meer vernemen over de 
‘school van Vresse‘ (picturale 
beweging).

Foto: WBT, JLFlemal
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Kort daarop verlaat de weg het bos en doorkruist groene weiden.
Kort voor Chairière volgt het parcours een kleine weg, passeert voor-
bij een grote camping en trekt naar de N945. Onmiddellijk nadat u 
de rijksweg hebt overgestoken, begint de klim naar het uitzichtpu-
nt Naglémont langs een brede bosweg. Ongeveer 150 m na de twee-
de bocht in het bos neemt u de kleine weg die bruusk naar rechts 
draait. Na enkele minuten arriveert u op het panoramisch uitzicht-
punt met een zitbank. (2).
Enkele honderden meters verder neemt u het steile pad dat naar 
rechts afdaalt. Dit bochtige pad naar Mouzaive is vermoeiend voor 
de benen. Beneden aangekomen, blijft u rechts. U steekt eerst de 
N945 over en neemt dan de kleine voetgangersbrug over de Semois.
Aan het restaurant ‘Mon Manège à Toi’ (3) draait u af naar rechts in 
de Rue d‘Alle en gaat u bergop voorbij de kerk. Een mooie bank voor 
een houten kruis nodigt u uit voor een pauze. Blijf links aanhouden.
Aan de volgende Y neemt u rechts de Rue de Lingue, die voorbij een 
oude tabakshut passeert. Dit dorpsstraatje brengt u uit het dorp 
en geeft uit op een bosweg die u verder volgt. De wandeling leidt 
over een kleine brug (Pont de Rebais), nadien houdt u rechts aan.
Het parcours volgt de rivier tot aan de ‘Pont de claies’ (4). Iets ver-
der kunt u links afdraaien naar het dorp Laforêt (5). De weg passeert 
voorbij een oude publieke wasplaats in het dorp. Zelfde parcours 
voor de terugkeer. Het laatste deel van de route volgt opnieuw de 
loop van de Semois tot aan de weg die Laforêt verbindt met Vresse.
Langs de verkeersbrug komt u terug in Vresse.
 

© Wandermagazin 2017. Vresse in de vallei van de Semois 
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PROFIEL

Oude tabaksdorpen, het 
schilderachtige dorp 
Vresse

Uitzichtpunt Naglémont

Landelijke decors, ta-
baksteelt, vallei van de 
Semois 

VOORBEREIDING VAN UW 
CIRCUIT 
Bij nat weer kan de steile af-
daling van het panoramisch 
punt ‘Naglémont‘ zwaar zijn.
Op de kaart begint de wan-
deling in Mouzaive, maar 
Vresse is een beter vertrek-
punt.Uitrusting: stevige 
wandelschoenen, aangepas-
te kleding en eventueel pick-
nick (vooral water).
Een wandelstok kan nuttig 
zijn bij steile gedeeltes.
 

KAARTEN / LITERATUUR 
NGI 1:25 000 ‘Vresse-sur-
Semois’/ Uitg. Syndicat 
d‘initiative de Vresse 
Wallonië Toerisme & Herden-
king  / Petit Futé 2014-2015
Gids van de Mooiste Dorpen 
van Wallonië/ uitg. 
Luc Pire 2012 

INFO
Maison du Tourisme du 
Pays de Bouillon en 
Ardenne
Rue Albert Raty 83
5550  Vresse 
Tel. 0032(0)61 29 28 27
info@bouillon-tourisme.be 
www.bouillon-tourisme.be 
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ABDIJBIER EN ONGEREPTE WEIDEN

De Abdij Notre-Dame d’Orval, gesticht in 1132 en een van de mooiste 
cisterciënzerabdijen van België, is het vertrekpunt van dit grenso-
verschrijdend parcours van ongeveer 11 kilometer. Zelfs al kan men 
de beroemde brouwerij en de abdij zelf niet bezoeken, de ruïnes 
van de oude abdij zijn evenzeer interessant. De eenvormige ruïnes 
(beschermd monument) van de oude abdij die dateren uit de 12e tot 
de 13e eeuw, en daarnaast de moderne gebouwen van de nieuwe abdij
van Orval, zijn beslist een bezoek waard. De bouw van de nieuwe 
abdij begon in 1926, op de grondvesten van een oud gebouw, dat 
vernield werd tijdens de Franse Revolutie. De bron, de eeuwenoude 
roosvensters en de mooie tuin met geneeskrachtige kruiden beho-
ren tot de hoogtepunten van het bezoek aan de ruïnes. Het museum 
verhaalt de geschiedenis van de abdij en toont oude werken in smee-
dijzer, een maquette van de abdij en schilderijen uit de 18e eeuw.

WEGBESCHRIJVING / BEZIENSWAARDIGHEDEN 
Met de rug naar de Abdij van (S) neemt u de bosweg rechts van de 
toegangsweg en na een heuveltje slaat u aan de tweesprong linksaf 
naar de N88. Steek de weg over, passeer voorbij de Hostellerie d‘ Or-
val en ga verder tot aan de grote parking (1), waar de helderblauwe 
bewegwijzering ‘Gaume buissonnière’ voor het eerst te zien is.
Dit grensoverschrijdend parcours verbindt over meer dan 200 km het 
zuidelijke uiteinde van België met Frankrijk (http://gaumebuisson-
niere.host22.com). Volg de bewegwijzering naar rechts in het bos, 
in de richting van Chameleux, tot aan een mooie rustplaats. (2).
Het parcours maakt dan een kleine lus bergop en draait af naar rechts 

DE ABDIJ VAN ORVALProvincie Luxemburg
11,5 km / 3-4 u.

BEWEGWIJZERING

VERTREK, AANKOMST 
Vertrek/Aankomst:  
Parking van de abdij

TIP VAN DE AUTEUR 
Men kan Orval niet verlaten 
zonder te proeven van het 
trappistenbier met dezelfde 
naam. Mogelijkheden om een 
hapje te eten ontdekt u 
meteen bij aankomst 
(La nouvelle Hostellerie 
d‘ Orval) en halfweg het 
parcours in de sympathieke 
Bistrot du Terroir Le Chame-
leux (www.lechameleux.be).
Nieuw!
Het GR-pad van de Trap-
pisten Abdijen van Wallonië 
verbindt de 3 Waalse trap-
pistenabdijen in 2 trajecten: 
Orval-Rochefort (116 km) – 
Rochefort-Chimay (174 km): 
lawalloniegourmande.be/sat

17
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aan de splitsing. Ga verder rechtdoor en volg de bewegwijzering ge-
durende ongeveer 5 kilometer, tot aan de ingang van het dorp Chame-
leux. Hier kunt u een bezoek brengen aan het Franse dorpje Williers.
Met slechts 36 inwoners hoort het bij de kleinste dorpen van Frankri-
jk. Om er heen te gaan, verlaat u het bewegwijzerd parcours en slaat 
u linksaf in het straatje dat bergop loopt. Eenmaal boven, gaat u naar 
links om door het historische centrum te wandelen (3). Rechts van 
de kerk neemt een klein pad (bewegwijzerd met een donkerblauwe 
rechthoek) u door de weiden mee naar de vallei, waar u linksaf slaat 
om terug te keren naar Chameleux. Achter het café Le Chameleux, dat 
lekkere regionale specialiteiten serveert, vindt u een mooie archeo-
logische site met de fundamenten van een Gallo-Romeinse etappe-
post (4) langs de heerweg van Reims naar Trier, en gebouwen uit de 
1e tot de 5e eeuw. Hier volgt het parcours het straatje rechts in de 
richting van Orval. In een bocht links achter het domein (vakantie-
centrum) vertrekt rechts een bosweg die terugkeert naar de pitto-
reske vallei. De weg wordt snel een rustig pad. Van zodra u rechts de 
weiden ziet, neemt u de lagere weg en wandelt u langs de rand van 
het bos. Aan de volgende tweesprong verschijnt de donkerblauwe 
bewegwijzering opnieuw, die u langs de rand van de vallei terugb-
rengt naar de Abdij van Orval.

PROFIEL

Abdij van Orval, histo-
rische kern van de site 
van Williers

Bloemenweiden en 
riviervalleien

Historisch en monastiek 
museum van de Abdij 
van Orval

VOORBEREIDING VAN UW 
CIRCUIT 
Uitrusting: Wandelschoenen 
en regenkleding.

KAARTEN / LITERATUUR 
Tien wandelingen rond de 
Abdij van Orval.
Beschrijving van de 
parcours en bezienswaar-
digheden van de befaamde 
vallei. NGI 1 :33000 ‘Chi-
ny,Florenville,Herbeumont 
– wandelkaart’ Maison du 
Tourisme. Topogids van het 
GR-pad van de Trappisten 
Abdijen van Wallonië op 
www.grsentiers.org

© Wandermagazin 2017. De Abdij van Orval 
Clausule van niet-verantwoordelijkheid: cf. wettelijke vermeldingen, cartogra�e: 

H. Muggenthaler

INFO
Maison du tourisme de 
Gaume
Rue des Grasses Oies 2b 
6760  Virton 
mtg@soleildegaume.be 
www.soleildegaume.be 
www.orval.be

Fo
to

: W
an

de
rm

ag
az

in
/M

. S
än

ge
r

Abbaye d'Orval
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ONTDEKKING VAN DE BOVEN-LESSE

De wandeling van Maissin naar het beroemde boekendorp Redu met zi-
jn vele boekhandelaren, combineert natuur en (lees)cultuur. In 1984 
hebben twee plaatselijke journalisten van dit leeglopend plattelands-
dorp met 450 inwoners, een enorme boekenmarkt gemaakt. Naar het 
voorbeeld van Hay-on-Wye in Wales, dat sinds 1961 een uniek twee-
dehandsboekencentrum werd, vindt men vandaag in Redu een 20-tal 
boekhandels in oude stallingen en boerderijen. Men kan er ook zeld-
zame strips op de kop tikken. En uiteraard heeft ook de gastronomie 
zijn plaats in Redu.

WEGBESCHRIJVING / BEZIENSWAARDIGHEDEN 
Rechtover de kerk (S) is de rode ruit al zichtbaar op het wandelingenbord. 
Het parcours brengt u in de Rue du Châtelain. Rechts aanhouden en de 
Rue des Chevaliers/Rue de Brest volgen. Na enkele honderden meters 
splitst de Rue de Brest zich. Neem links (rode ruit). De landbouwweg ‘Che-
min du Sarté’ brengt u uit het dorp door de weiden naar de rand van het 
bos. Na ca. 2 km splitst de weg zich opnieuw in het bos. Blijf rechts en volg 
verder de bewegwijzering. Blijf op de hoofdweg tot de volgende grote Y.
Neem hier links het kleine bospad. Het goed bewegwijzerde pad leidt 
u naar een straatje kort voor het dorpje Lesse. Het straatje gaat rechts 
bergaf naar het dorpscentrum. Kort voor de brug draait het circuit met de 
bewegwijzering ‘rode ruit’ af naar rechts. Opgelet! Wanneer u de wande-
ling met 10 km wilt verkorten, neemt u deze weg. Het parcours via Redu 
passeert voorbij een zitbank, over de brug (1) en draait af naar links.
Hier kunt u de bewegwijzering met de rode rechthoek volgen, het dor-
pje Lesse doorkruisen, en aan de splitsing naar links afdraaien tot aan 

VAN MAISSIN NAAR REDUProvincie Luxemburg
14,5 km / 5-6 u. 

BEWEGWIJZERING

VERTREK, AANKOMST 
Vertrek/Aankomst:  
Voor de kerk van Maissin.
Parking rechtover de super-
markt.

TIP VAN DE AUTEUR 
Voorzie voldoende tijd voor 
een bezoek aan de boekhan-
dels en de antiekhandelaren 
van Redu. Een gastronomische 
pauze kan bv. in restaurant ‘Le 
Fournil‘ of in een van de vele 
bistro’s van Redu.
 

Foto: Eric Thomas
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de rand van het dorp. Aan de rand van het bos, blijft u rechts en gaat u 
bergopwaarts verder op een geasfalteerde landbouwweg. Het parcours 
maakt een scherpe bocht naar rechts en loopt verder tot het bos dunner 
wordt. Het is mogelijk om hier een omweg van ongeveer 15 minuten naar 
links te maken naar de ‘Roche aux Chevaux’ met een mooi uitzichtpunt 
op de vallei van de Lesse (2 km). Aan de volgende splitsing in open veld 
moet u de bewegwijzering met rode rechthoek verlaten en rechts blijven 
(2). Hier hebt u een interessant uitzicht op de infrastructuur van het ESA 
met tal van ruimtetelescopen en antennes. De geasfalteerde veldweg 
loopt rechtdoor, rechtstreeks naar Redu (3). Het parcours doorkruist 
het dorp tot aan de kerk. Daar vindt u de meeste boekhandels en cafés. 
Bij de terugkeer begint u de bewegwijzering ‘rode rechthoek’ te volgen.
Ter hoogte van een houten kruis draait de weg naar rechts en brengt u 
in het bos en nadien naar de oever van de Lesse. U moet nu kortstondig 
stoppen met de bewegwijzering te volgen. Steek de brug (4) over en volg 
een pad tot aan de bosweg aan de andere kant. Links ontdekt u opnieuw 
de bewegwijzering ‘rode ruit’. Volg nu de hoofdweg richting N899. Kort 
voor u de straat bereikt, wordt de weg een pad naar de omgeving van 
de oever en steekt de beek over. Blijf links op de N899, passeer over 
de Lesse en neem de eerste straat rechts, richting Villance/Transinne.
Na ca. 300 m splitst een bredere bosweg zich rechts af en voert u over de 
Maria-Theresia-brug (5) naar de N899 die u oversteekt. De ‘Route Ma-
rie-Thérèse’ mondt aan de andere kant van de rijksweg uit in de Rue de 
Brest, die u rechtstreeks terugbrengt naar het vertrekpunt in Maissin.
 

© Wandermagazin 2017. Van Maissin naar Redu 
Clausule van niet-verantwoordelijkheid: cf. wettelijke vermeldingen, cartogra�e: 

H. Muggenthaler

PROFIEL

Het oude boekendorp 
Redu

Unieke natuur in de 
vallei van de Lesse

VOORBEREIDING VAN UW 
CIRCUIT 
Stevige wandelschoenen en 
aangepaste kledij.
Picknick en voldoende water, 
in de zomer zonnecrème.
 
KAARTEN / LITERATUUR 
NGI 1:25.000 ‘Paliseul’
NGI 1:25.000 ‘Libin’

INFO
Maison du Tourisme de la 
Forêt de Saint-Hubert
Place de l’Esro 60 B 
6890 Redu 
Tél. 0032 (0) 61 65 66 99 
info@foretdesainthu-
bert-tourisme.be 
www.foretdeainthu-
bert-tourisme.be 
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IN HET ZUIDEN VAN HET WOUD VAN ANLIER

Deze wandeling leidt u langs mooie wegen en paden door de zuideli-
jke uitlopers van het gigantische woud van Anlier. Vanaf de 16e eeuw
fabriceerden de smederijen van de streek producten die in heel Europa 
werden verkocht. De wandeling begint bij de ‘Place Pierre Nothomb’ en 
leidt langs de ‘Étang du Châtelet’ naar de schitterende loofbossen van het 
woud van Anlier. Na enkele kilometers komt u aan het ‘Château du Pont 
d’Oye’ (17e eeuw). De weg leidt vervolgens naar de ruïnes van de oude 
smederij ‘Forge du Prince’. Een bord geeft uitleg over de fabricatie en de 
belangrijkste voordelen van de Waalse ijzerproducten van de 16e tot de
18e eeuw. Vanop een hoogte kunt u de ruïnes van het hele complex 
bekijken.

WEGBESCHRIJVING / BEZIENSWAARDIGHEDEN 
Vanop de parking op de Place Pierre Nothomb (S) neemt u de Rue Émile 
Baudrux“ (N87). U passeert de kerk en neemt de Rue d‘Hoffschmidt tot 
aan de rechts bewegwijzerde splitsing. Daal het kleine weggetje af, ga 
langs de Rue de la Fosse aux Loups en ga rond het tennisveld en u komt 
bij de vijver « Étang du Châtelet » (1). Het paadje volgt de noordelijke 
oever van de vijver. Het loopt verder langs een kleine brug (over de 
Rulles) naar de N87, die men een poosje oostwaarts volgt. Aan de eerste 
bocht draait u linksaf en wandelt u over een stenen brug naar de oude 
(smederij) ‘Forge du Pont d‘Oye’. Links troont het kasteel, het ‘Château 
du Pont d‘Oye’ op een heuvel. Een geasfalteerd straatje leidt naar twee 
restaurants en een waterregelsysteem om daarna uit te komen op een 
bosweg, rechts van de dijk van de ‘Étang du Pont d‘Oye’. Deze bosweg 
leidt naar de ruïnes van de oude ‘Forge du Prince’ (2).

SMEDERIJEN EN KASTELENProvincie Luxemburg
9 km /  2-3 u. 

BEWEGWIJZERING

VERTREK, AANKOMST 
Vertrek/Aankomst: Parking 
‘Place Pierre Nothomb’of bij 
de kerk.  

TIP VAN DE AUTEUR 
Compenseer de verbruikte ca-
lorieën met de ambachtelijke 
pralines van ‘Jean le Choco-
latier’ in de Rue Hôtel de Ville 
nr. 15. Een paradijs voor lief-
hebbers van chocolade!
Een hapje eten kan bij het 
Château du Pont d‘Oye of in 
Habay-la-Neuve.

Foto: Barbara Buchholz
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Kort voor de ‘Forge du Prince‘ vertrekt een pad naar rechts en neemt u 
mee boven de ruïnes. Op de banken van de rustplaats hebt u een mooi 
uitzicht. Het bewegwijzerd parcours (rode rechthoek) gaat nu naar 
links om uit te komen aan de andere kant van de ‘Étang du Pont d‘Oye’.
Het loont evenwel de moeite om verder rechtdoor te gaan en zo rond 
de dijk van de ‘Étang du Pont d'Oye’ te wandelen. Ga rechtdoor op een 
bosweg. U passeert een vakantiehuis in de nabijheid van het water.
Na ca. 1,5 km (vanaf de oude smederij) slaat het parcours af naar links 
op een pad en over twee kleine bruggen. Aan de verschillende kruispu-
nten blijft u links om terug te keren naar het water. Het pad wordt breder 
en brengt u naar de linkerkant van de ‘Étang de la Fabrique‘. Een beek-
je (Rau de la Fagne Jean Simon) dat zich in de vijver werpt, maakt een 
kleine meander naar rechts. De weg arriveert bij de ‘Forge du Prince‘.
Van hieruit is de terugweg opnieuw bewegwijzerd (rode rechthoek) en 
brengt u via een schitterende bosweg naar de linkeroever van de ‘Étang 
du Pont d‘Oye’. U passeert voor het kasteel (3). Het binnenplein is vrij 
toegankelijk, maar de poortgebouw is afgesloten. U moet dus rond het 
kasteel gaan om de bewegwijzering terug te vinden aan de andere kant 
van de poortgebouw. U komt op een brede weg die bergopwaarts door 
het bos loopt. De bewegwijzering brengt u bij de ‘Chapelle de Bonhomme’ 
(4) om via een straatje uit te komen bij het gebouw van de gemeente-
lijke administratie. Om het asfalt te vermijden, kunt u links afslaan net 
voor de kapel en de bosweg nemen. Na enkele meters splitst hij zich:
de twee armen leiden naar het gebouw van de gemeentelijke adminis-
tratie, bij de vijver. Van daaruit neemt u dezelfde weg in omgekeerde 
richting om terug te keren naar de parking.

© Wandermagazin 2017. Smederijen en kastelen 
Clausule van niet-verantwoordelijkheid: cf. wettelijke vermeldingen, cartogra�e: 

H. Muggenthaler

PROFIEL

Woud van Anlier

Kasteel van le Pont 
d‘Oye en oude  
smederijen

Schitterende  
opeenvolging van  
natuur en cultuur

VOORBEREIDING VAN UW 
CIRCUIT 
De ruïnes van de ‘Forge du 
Prince’ kunt u niet betreden 
om veiligheidsredenen.
Voor het circuit volstaan 
goede wandelschoenen.

KAARTEN / LITERATUUR 
Petit Futé ‘Wallonië Toerisme 
& Herdenking’, 2014-2015
NGI 1:25.000 „Habay - Pays 
de la Forêt d‘Anlier“, Uitg. 
Maison du Tourisme du Pays 
de la Forêt d‘Anlier

Foto: Barbara Buchholz
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INFO
Maison du Tourisme Hau-
te-Sûre Forêt d’Anlier en 
Ardenne 
Gd Place 2
6840 Neufchâteau
Tel. 0032(0)61 21 80 05
info@foret-anlier- 
tourisme.be
www.foret-anlier-  
tourisme.be

Chapelle 
de Bonhomme
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IN DE VALLEI VAN DE EISCH, BIJ AARLEN

In het hart van deze wandeling op de grens tussen België en het Groo-
thertogdom Luxemburg vindt u de Abdij (en de ruïnes) van Clairefon-
taine, die in de 13e eeuw werd gebouwd op vraag van Ermesinde van 
Luxemburg. De ruïnes en de bron met drinkbaar water nodigen uit tot 
�aneren. Het bezoek is gratis. Van daaruit trekt het circuit naar de 
vallei van de Eisch, loopt rond de oude stuwdam en steekt op sommige 
plaatsen de grens met Luxemburg over. Tijdens de terugkeer kunt u de 
wandeling verlengen via de ‘Karlsberg’ en een dicht loofbos.
 
WEGBESCHRIJVING / BEZIENSWAARDIGHEDEN 
Vanop de parking (S) doorloopt het circuit de ruïnes tot aan de kapel (1) 
en de bron. Ga de metalen trap op. Met uw rug naar de kapel neemt u 
rechts de Rue du Cloître. Het verkeersluwe straatje doorkruist een mooie 
vallei met bossen en weiden  en neemt u mee naar de ‘École apostolique 
du Sacré-Cœur’ (2). De bewegwijzering (rode rechthoek nr.7) laat u re-
chts de brug oversteken en rond de school lopen. Laat de boerderij ‘Sans 
Soucis’ rechts liggen en houd links aan. In het bos komt u bij een Y. Ga 
naar links (een ander parcours met eveneens een rode rechthoek vertrekt 
hier, het is een variante die u ook kunt volgen). De hoofdweg gaat ver-
der tot aan een weide aan de rand van het bos en draait dan naar rechts.
Na een klein bos neemt het parcours u mee in een jonge dennenboo-
mexploitatie. De weg loopt verder in de vallei van de Eisch. Aan de Y 
neemt u links en u komt aan een hydro-elektrische stuwdam die volle-
dig bedekt is met vegetatie (3) (gebouwd na de Eerste Wereldoorlog). 
Aan een kruispunt vindt u een zitbank. Daar blijft u links en exploreert 
u de andere kant van de Eisch.

DE ABDIJ VAN CLAIREFONTAINEProvincie Luxemburg
9 km / 3 u. 

BEWEGWIJZERING

VERTREK, AANKOMST 
Vertrek/Aankomst: Parking 
achter de ruïnes van de 
kloostergang.
 
TIP VAN DE AUTEUR 
Flaneer na de wandeling even 
door de straten van Aarlen en 
proef de ‘Pâté Gaumais‘, een 
regionale specialiteit.
De St-Donatkerk, gelegen op 
een heuvel boven de stad, is 
een bezoek waard.
  

Foto: Eric Thomas
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De weg loopt vredig verder tot aan de Eisch en volgt de oever tot aan een 
brugje in beton dat u toelaat naar links terug te keren naar de parking 
van de school. Hier kunt u hetzij terug keren naar de parking bij de ab-
dij, hetzij naar rechts gaan rechtover de brug, naar het andere uiteinde 
van de site en een bewegwijzerd parcours volgen (rode rechthoek nr.6).
Dit parcours loopt in een boog rond de Karlsberg en nadien wandelt u 
even op een stukje Luxemburgs grondgebied. Opgelet! Aan de T in het 
bos draait het parcours eerst naar rechts en dan onmiddellijk naar links 
(volg de wit-rode GR-bewegwijzering!). Aan de linkerzijde ziet u een 
kleine lange weide. De weg passeert links voorbij deze weide en vóór 
een Belgisch-Luxemburgse grenspaal met een rode dennenappel (4).
Aan het volgende kruispunt draait het bewegwijzerd parcours (rode rech-
thoek nr.6) naar links en komt dan terug bij de brug rechtover de school.
De wandeling is echter mooier wanneer u rechts afslaat (eerst GR-bewe-
gwijzering, daarna niets meer) en de heuvel op loopt. Eens boven staat u 
voor een groot kruispunt. Houd links aan en volg de zandige bosweg die 
om een afsluiting heen loopt. De weg voert na korte tijd naar een straatje 
dat u links terugbrengt naar de Abdij van Clairefontaine.

© Wandermagazin 2017. De Abdij van Clairefontaine 
Clausule van niet-verantwoordelijkheid: cf. wettelijke vermeldingen, cartogra�e: 

H. Muggenthaler

PROFIEL

Ruïnes van de klooster-
gang Clairefontaine

Overgang van een open 
landschap naar mooie 
loofbossen, vallei van 
de Eisch

VOORBEREIDING VAN UW 
CIRCUIT 
Stevig schoeisel, aangepaste 
kledij en wandelkaart.
Picknick aanbevolen (geen 
horeca langs de route).

KAARTEN / LITERATUUR 
NGI 1:25 000 „Arlon“ Uitg. 
Of�ce du Tourisme d‘Arlon.

INFO
Maison du Tourisme  
du Pays d’Arlon
Rue des Faubourgs 2
B-6700 Arlon
Tél. 0032 (0) 63 21 94 54
info@arlon-tourisme.be 
www.arlon-tourisme.be 
www.luxembourg-
tourisme.be
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GEOLOGISCHE WANDELING BIJ MUNO

Een korte maar uitzonderlijke wandeling in het beschermd natuurge-
bied ‘Ardenne et Gaume’ met de schitterende geologische rotsfor-
matie ‘Roche à l‘Appel’. Wandelaars moeten over een goede conditie 
beschikken om de bochtige, soms vrij steile paden aan te kunnen. Het 
circuit op en rond de Roche à l‘Appel is heel bijzonder. Geologen uit 
alle windhoeken komen hier om zich te verbazen bij deze rotsmassa 
die vooral uit puddingsteen bestaat. Ze is ontstaan door geologische 
breuken ter hoogte van het snijdingsvlak van de primaire massie-
ven en het zogenaamde ‘bekken van Parijs’. Kiezelstenen, rotspuin 
en kwartsiet uit het Cambrium werden hier 400 miljoen jaar geleden 
samengeperst en vormen mysterieuze formaties. Vanop de top hebt u 
een uitzicht op het gemengd beuken- en eikenbos, waar ook mossen, 
korstmossen, heide en zwarte bosbessen groeien. 

WEGBESCHRIJVING / BEZIENSWAARDIGHEDEN 
Vanop de parking (S) in een oude steengroeve trekt het parcours eerst 
naar links (bewegwijzering gele driehoek/gele ruit), in de richting van 
de Roche à l‘Appel (houten bord). Langs een brede bosweg bereikt men 
snel een kleine stenen brug (1) over een beek en een rustplaats (2) aan 
de voet van de Roche à l‘Appel. Van daar uit volgt u de bewegwijzering 
(gele ruit nr. 6) langs een bochtige en steile weg naar de rotsformatie. 
Boven vindt u een zitbank waar u een fantastisch uitzicht krijgt (3).
Het parcours loopt verder langs een mooi paadje met verschillende 
rotspunten om daarna terug te keren in het bos. Het pad gaat verder 
bergafwaarts (de schaarse bewegwijzering bevindt zich aan uw re-
chterkant). Iets verder splitst de weg zich en u volgt rechts, met de 

DE ‘ROCHE À L‘APPEL’Provincie Luxemburg
8,5 km / 3 u.

BEWEGWIJZERING

VERTREK, AANKOMST 
Vertrek/Aankomst: Parking 
voor wandelaars bij de Ravel 
�etsroute.  

TIP VAN DE AUTEUR 
De wandeling vormt een 
mooi circuit rond de weg 
naar Florenville of de trap-
pistenabdij van Orval, waar 
het beroemde bier wordt ge-
brouwen. 
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bewegwijzering gele ruit nr. 6..
Wanneer u verder afdaalt langs het pad, komt u bij een oude steen-
groeve met een barbecue en een rustplaats. Achter de steengroeve 
blijft u op de hoofdweg. Aan het kruispunt links afdraaien en verder 
rechtdoor de groene driehoeken volgen. Aan de volgende Y gaat u naar 
rechts (groene driehoek nr. 7). De weg loopt parallel aan de Ravel om 
daarna bij de beek naar links af te draaien en verschillende water-
loopjes over te steken. Aan het grotere kruispunt neemt u de meest 
rechtse van de twee wegen die scherp naar links draaien, u moet op 
de hoofdweg blijven (opgelet, geen bewegwijzering op deze plek!). 
De weg wordt opnieuw zeer smal en dringt door in een gemengd bos. 
Op het einde van dit ongerept traject komt u opnieuw aan een groot 
kruispunt. Neem de grote kiezelbosweg naar links met het houten 
bord ‘Muno’(bewegwijzering groene driehoek).
Na een lang gedeelte bergafwaarts komt u aan een splitsing chemin 
(ongeveer 2 km), na een bocht naar links komt u aan een twees-
prong. Opgelet!
Draai scherp af naar rechts en volg de andere bewegwijzering (gele 
driehoek nr.5 iets verder zichtbaar aan uw rechterkant) bergopwaarts. 
De bosweg leidt naar een tweesprong ter hoogte van de beek ‘Gué 
du Roy‘, die u kunt oversteken via een kleine metalen brug (4). 
Aansluitend gaat u links bergaf. Na enkele minuten komt u terug bij de 
stenen brug met de rustplaats, aan de voet van de Roche à l‘Appel. De 
bewegwijzering met de gele driehoek brengt u terug naar de parking.

© Wandermagazin 2017. De ‘Roche à l‘Appel’ 
Clausule van niet-verantwoordelijkheid: cf. wettelijke vermeldingen, cartogra�e: 

H. Muggenthaler

PROFIEL

Rotsformatie
De Roche à l‘Appel

Fabelachtig uitzicht op 
de top

VOORBEREIDING VAN UW 
CIRCUIT 
Stevige wandelschoenen 
met een goede ‘grip’.
Aangepaste kledij en 
picknick (geen horeca langs 
de route). Op de rotsen is 
voorzichtigheid geboden bij 
nat weer of ijzel. 
 
KAARTEN / LITERATUUR 
NGI 1:25 000 ‘Chiny, Florenvil-
le, Herbeumon – wandelkaart’ 
Uitg. Maison du Tourisme du 
pays de la Semois entre Arden-
ne et Gaume

 

INFO
Syndicat d’Initiative de 
Florenville 
Esplanade du Panorama 1
B-6820 Florenville
Tél. 0032 (0) 61 31 12 29
info@�orenville.org
www.�orenville.org
www.soleildegaume.be
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Kastelen, tuinen en abdijen in de 
romantische Maasvallei
In de provincie Namen, vindt u één van 
de mooiste trajecten van de Maas met 
indrukwekkende en soms bizar gevormde 
rotsen, schilderachtige dorpen, kastelen, ab- 
dijen en schitterende uitzichtpunten. De 
stroom kronkelt langs prachtige woningen en 
door unieke landschappen. Langs beide oevers 
wachten tal van wandelparcours, bijvoorbeeld 
in de vredige vallei van de Molignée, waar u 
liefst vier kloosters en abdijen aantreft, en waar 
zich de mysterieuze ruïnes van de burcht van 
Montaigle verbergen, of rond de befaamde 
watertuinen van het Kasteel van Annevoie.
  

WANDELINGEN IN DE VALLEI VAN DE MAAS, ROND DE IN HET ZUIDEN 

VAN DE PROVINCIES NAMEN EN HENEGOUWEN EN IN WAALS-BRABANT  

De groene provincies Waals-Brabant 
en Henegouwen 
De jonge provincie Waals-Brabant herbergt een 
van de oudste cultuurlandschappen van Europa. 
U vindt er een romaanse collegiale kerk in Nijvel 
en de ruïnes van een gotische abdij in Villers. 
Het slagveld van Waterloo, was het toneel van 
een van de meest markante gebeurtenissen uit 
de Europese geschiedenis. Voor wandelaars in 
deze streek betekent dit dat elke wandeling hen 
niet enkel mooie natuurparken en bossen laat 
ontdekken, maar ook culturele sites. Meer naar 
het westen ligt de provincie Henegouwen die 
een indrukwekkende verscheidenheid aan na-
tuurschoon biedt, samen met fragmenten van 
haar industriële geschiedenis en architecturale 
schatten. Naast de vele wandelparcours kunt u 
zich ook laten verleiden tot een boottocht op 
het Historisch Centrumkanaal en de doortocht 
langs  vier scheepsliften die door Unesco zijn 
opgenomen als Werelderfgoed, net zoals het 
belfort van Mons.
 

Foto: Natalie Glatter

Foto: WBT, JL Flemal
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Wandelingen in de vallei van de 
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Namen en Henegouwen en Waals-
Brabant.
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VAN FALAËN NAAR DE RUÏNE VAN MONTAIGLE

De afdaling van de Ferme de Montaigle naar de burcht van Mon-
taigle door de vallei van de Flavion, loont de moeite. Langs 
de Flavion ontdekt u in de steile rotswanden verschillende 
grotten waar jagers-verzamelaars leefden in het steentijdperk. 
De burchtruïne en het museum van Montaigle mag u echt niet 
missen. Bovendien krijgt u op de burcht een schitterend uit-
zicht op het rivierlandschap en de omliggende rotsen.De teru-
gweg naar Falaën voert u langs het gehucht ‘Le Marteau’ in de 
vallei van de  Molignée en de kale hoogtes van ‘La Héronnière’. 

WEGBESCHRIJVING / BEZIENSWAARDIGHEDEN 
Aan de kerk (S) voert de bewegwijzering (groen/wit/groen) u in 
de Rue du Château-Ferme, die u langs de kasteelhoeve buiten het 
dorp brengt.Na een kleine kilometer bemerkt u rechts een kapel (1).
Het bochtige straatje leidt vervolgens naar Flun (2). Nadat u het 
gehucht hebt doorkruist, passeert het parcours over een stenen brug 
en draait dan links af in een bos. De kleine bosweg volgt nadien de 
meanders van de Flavion tot het kruispunt met een ander straatje 
(Les Hayettes). Daar stijgt de weg naar een volgend kruispunt, waar 
de bewegwijzering opnieuw zichtbaar wordt. Het parcours draait ver-
volgens af naar links in de Rue du Montaigle en loopt verder recht-
door tot aan de boerderij met dezelfde naam. Achter de ‘Ferme du 
Montaigle’ (3) daalt een pad opnieuw af naar de vallei van de Flavion.
Het volgt de waterloop en doorkruist een oud landschap dat bes-
taat uit kalkrotsen en weiden. Kort voor u de ruïnes van de burcht 
bereikt, doorkruist het pad opnieuw een weide langs de waterloop.
De bewegwijzering op de afsluiting stuurt u naar links en naar de 

BURCHT EN VALLEIProvincie Namen
9,5 km / 3 u

BEWEGWIJZERING

VERTREK, AANKOMST 
Vertrek/Aankomst: Kerk van 
Falaën. 

TIP VAN DE AUTEUR 
Falaën is een van de Mooiste 
Dorpen van Wallonië.  Hebt 
u even tijd ? De tocht met de 
railbike is een mooie ervaring 
in deze streek. Ook aanbevo-
len: Restaurant La Fermet-
te rechtstreeks op de route 
(www.lafermette.be). Mooie 
B&B in Falaën! De benedictij-
nenabdij van Maredsous (bier 
en kaas)ligt niet veraf.
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ruïnes (panorama!). Een kleine asfaltweg leidt nu naar het museum 
vóór de burcht. Het bezoek aan de burchtruïne van Montaigle (4) 
en het uitzicht zijn een must. Vóór de burcht voert de wandelweg u 
naar het oude gehucht Marteau met zijn fraaie huizen in kalksteen.
Opgelet: Wenst u de wandeling met een paar kilometers te verlengen, 
dan kunt u hier de N971 oversteken en via Foy naar Sosoye trekken.
Sosoye hoort net zoals Falaën, bij de Mooiste Dorpen van Wallonië 
en is beslist een bezoek waard. Vanuit Sosoye brengt een verbin-
dingsweg u terug naar Falaën. Deze omweg neemt ongeveer ande-
rhalf uur in beslag. In Marteau vertrekt de gewone variante naar 
links langs een pad dat bergopwaarts door het bos loopt (opgelet, 
er is geen bewegwijzering op deze plaats). Bij een Y-splitsing gaat 
u naar rechts op de hoogvlakte ‘La Héronnière’. Nadien brengt een 
geasfalteerde landbouwweg u door de velden terug naar Falaën.

© Wandermagazin 2017. Burcht en vallei 
Clausule van niet-verantwoordelijkheid: cf. wettelijke vermeldingen, cartogra�e: 

H. Muggenthaler

PROFIEL

Kasteelhoeve van 
Falaën, buchtruïne van 
Montaigle 

Kalkrotsen met bizarre 
vormen

Kalkgrasland bij Sosoye

VOORBEREIDING VAN UW 
CIRCUIT 
Gemakkelijke wandeling zon-
der hoogteverschillen. Stevige 
wandelschoenen, regenkledij 
en zonnecrème in de zomer.
Eventueel picknick wanneer u 
ook de ruïnes wilt bezoeken.

KAARTEN / LITERATUUR 
NGI: Anhée – Wandelkaart 
1:25.000, Uitg. Syndicat 
d’Initiative d’Anhée ‘Meuse – 
Molignée’

INFO
Syndicat d’Initiative 
d’Anhée
Maison de la Nature
et de la Randonnée 
Rue de la Molignée 8 
B-5537 ANHEE
Tél. 0032 (0) 82 61 39 00
siamm@skynet.be
www.meusemolignee.be
www.anhee.be
www.molignee.be
www.beauxvillages.be
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KALKSTEENRAVIJN BIJ NISMES

Het kalkgrasland rond de Roche Trouée en de Fondry des Chiens geeft 
de sites in het voorjaar en de zomer een bijna Provençaals tintje. 
Schapen en geiten die er grazen om het kalkgrasland te onderhouden, 
versterken de mediterrane indruk. Met haar kalksteenrotsen en haar 
zeldzame warmteminnende planten en dieren, heeft de streek een bi-
jzonder biologisch en geologisch belang. Vanop de hoogtes en het wes-
telijke uitzichtpunt hebt u een prachtig panorama van de omgeving. 
Het tweede deel van de wandeling toont afwisselend beboste heuvels 
en open platteland. U doorkruist eerst velden, dan een bos en komt uit 
op een schitterend uitzichtpunt. Vanop La Roche aux Faucons kijkt u 
ver oostwaarts, richting Olloy, voor het pad afdaalt naar de waterloop.
Het parcours volgt het rivierlandschap van de Viroin tot net voor 
Dourbes, dat met zijn ruïnes op een rotshoogte troont, om nadien 
verder te gaan op een beboste heuvelkam en terug te keren naar het 
vertrekpunt.

WEGBESCHRIJVING / BEZIENSWAARDIGHEDEN 
Op de parking (S) met het informatiebord (Nordic-Walking-parcours) 
volgt u parcours nr. 1 met het groene bord (3,1 km). Keer eerst enke-
le meters op uw stappen terug in het straatje, sla dan rechtsaf in het 
bos en nog eens rechtsaf na enkele meters, tot aan een schapenweide.
Het is mogelijk dat u op deze plaats over een tijdelijke afsluiting moet 
kruipen, maar dat stelt geen enkel probleem. Het goed bewegwijzerde 
pad doorkruist de weide en stijgt tot aan een afsluiting, die het vol-
gt tot aan een hek.  Na het hek draait het eerst af naar links naar een 
graanveld en stijgt dan lichtjes naar de top van de volgende heuvel.

FONDRY DES CHIENSProvincie Namen
3 km / 1,5 u.
of 12 km / 4 u.

BEWEGWIJZERING

VERTREK, AANKOMST 
Vertrek/Aankomst: Parking 
boven Nismes (Bord:
Fondry des Chiens) Parking 
(Nordic Walking) aan de 
rand van het bos. Bereik-
baar via de ‘Rue Orgeveau’.

TIP VAN DE AUTEUR 
Maak een omweg naar het 
naburige dorp Mariembourg 
en de Brasser ie des Fag-
nes, die een regionaal bier 
produceert. Ook de kalk-
steenarchitectuur in en rond 
Vierves-sur-Viroin is interes-
sant. Het dorp, met zijn leu-
ke straatjes en zijn kasteel, 
maakt deel uit van de Mooi-
ste Dorpen van Wallonië. 
www.beauxvillages.be 

1 3
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De weg loopt verder rechtdoor tot de geologische site van de Roche 
Trouée (1), naast de N99. Het pad stijgt achter de rotsformatie. Boven 
blijft u links en wandelt u over de kam tot het westelijke uitzichtpunt 
(2), dat u kunt bestijgen. Van daaruit keert u een beetje terug langs 
dezelfde weg. De bewegwijzering laat u nadien afdalen naar links in 
een dun gezaaid bos, om terug te komen bij het graanveld. Na het hek 
stijgt stijgt het pad korte tijd, draait af naar links en volgt een helling.
Het stijgt opnieuw fors tot aan een T net vóór de site van de Fondry des 
Chiens (3). Het parcours maakt dan een boog rond de site en voert u 
langs meerdere uitzichtpunten met een informatiebord en een zitbank.
Nadat u rond de site bent gewandeld, laat de bewegwijzering u na enkele 
meters de hoofdweg verlaten en leidt u naar een pad dat u terugbrengt 
naar de schapenweide. Na ruim 500 m draait het pad scherp af naar links 
in het kreupelhout en na enkele minuten bent u terug op de parking.
Daar kunt u eventueel de wandeling verlengen met 8,6 km door het 
blauwe parcours naar Dourbes te volgen. Dit parcours leidt naar ‘La 
Roche aux Faucons’ (4) aan de oever van de Viroin, en keert terug naar 
het vertrekpunt via een lus met zicht op Dourbes en de burchtruïne. Alle 
varianten van het Nordic-Walking-parcours staan vermeld op informa-
tieborden en zijn zeer goed bewegwijzerd.
 
 

© Wandermagazin 2017. Fondry des Chiens 
Clausule van niet-verantwoordelijkheid: cf. wettelijke vermeldingen, cartogra�e: 

H. Muggenthaler

PROFIEL

Fondry des Chiens – in-
drukwekkende kalk-
steenravijnen 

Uitzichten op Nismes en 
omgeving, La Roche aux 
Faucons

Fondry des Chiens/
Roche Trouée: 
Rotshoogte en 
kalkgrasland

VOORBEREIDING VAN UW 
CIRCUIT 
Stevige wandelschoenen, 
eventueel hoofddeksel, wa-
ter en picknick (geen hore-
ca onderweg). Voorzichtig 
bij de klim naar het westelijk 
uitzichtpunt en bij de Fondry 
des Chiens.Ter hoogte van 
de Roche Trouée zijn talrijke 
spleten goed zichtbaar. Een 
kaart of een GPS zijn aan-
bevolen als u de wandeling 
wenst te verlengen.

KAARTEN / LITERATUUR 
‘Viroinval – Wandelkaart’ 
1:25.000 NGI

INFO

Of�ce du Tourisme  
de Viroinval
Rue Vieille Église 5
5670 Nismes
Tél. 0032 (0) 60 31 16 35
tourisme.viroinval@ 
skynet.be 
www.viroinval.be
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KASTEEL VAN VÊVES EN KASTEEL VAN WALZIN

Dit parcours vertrekt aan het sprookjeskasteel van Vêves en trekt eerst 
naar de pittoreske vallei van de Lesse. Daar volgt het de weg naar het 
Kasteel van Walzin, dat hoog boven de rivier troont. De kalksteenrotsen 
langs de Lesse bieden een aangenaam contrast met de grijze leisteen 
van de Ardennen. Van het Kasteel van Walzin stijgt de route naar de 
rotsen van Chaleux, die zeer geliefd zijn bij bergbeklimmers, tot het 
oude dorp Furfooz en keert dan terug door de velden.

WEGBESCHRIJVING / BEZIENSWAARDIGHEDEN 
Vlakbij de parking van het station Gendron-Celles (S), draait u linksaf en 
neemt u de N910 over de Lesse. Aan de andere kant, in een kleine bocht, 
volgt u de bewegwijzering (blauwe driehoek) stroomafwaarts tot Chaleux.
Daar vindt u rechtover de ‘Roche à la Chandelle’ een zitbank, ideaal voor 
een kleine pauze. Voor het vervolg van het parcours, moet u over de 
spoorwegbrug voorbij Chaleux. Onmiddellijk daarna gaat het steil omhoog 
om de brug over de Lesse over te steken. Op de andere oever volgt u de 
blauwe driehoeken naar rechts en daalt u af tot de volgende spoorweg-
brug. Deze korte en schaars bewegwijzerde passage wordt over 1 km ge-
bruikt door ruiters en kan dus modderig zijn.Om een zicht te hebben op het 
Kasteel van Walzin, moet u ook deze brug over en de bewegwijzering niet 
meer volgen. Op de linkeroever brengt de wit-rood GR-bewegwijzering u 
naar een splitsing. Op de rechteroever ziet u kalkrotsen met verschillende 
grotten. Het parcours laat u een laan afdalen tot aan het water, waar u een 
adembenemend zicht hebt op de molen en het Kasteel van Walzin (1). U 
neemt nadien dezelfde weg om terug te keren naar de spoorwegbrug waar 
u opnieuw over moet. De bewegwijzering (blauwe driehoek) leidt u dan 

TWEE KASTELENProvincie Namen
15,2 km / 4-5 u.

BEWEGWIJZERING

VERTREK, AANKOMST 
Vertrek/Aankomst: Parking 
voor wandelaars bij het stati-
on van Gendron. 

TIP VAN DE AUTEUR 
Mogelijkheid om een hapje te 
eten langs de route in de Au-
berge de la Lesse aan het sta-
tion van Gendron-Lesse (www.
aubergedelalesse.be).
Men kan in Gendron een kajak 
huren om de Lesse af te varen.
En waarom de dag niet eindi-
gen in één van de restaurants 
van het nabijgelegen Celles en 
er de romaanse kerk bezoeken.
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links naar een oude boswachterswoning, richting Furfooz.
Een steile bosweg neemt u terug mee naar de hoogtes en een zitbank die 
uitzicht geeft op de rotsen van Chaleux (panorama). Langs een veldweg 
keert u terug naar Furfooz (2). Aan het kruispunt gaat u op de rotonde 
rechtdoor. Hier wijzigt de bewegwijzering en het parcours volgt nu de gele 
driehoeken (zie informatiebord in het dorpscentrum). Ter hoogte van een 
boerderij draait het parcours rechtsaf langs een kleine asfaltweg tot aan 
een vertakking met de naam  ‘Gratte Cul’. Neem de weg links voorbij een 
telefoonpaal waar de naam ‘Vêves’ in het geel op geschilderd is. Aan het 
volgende kruispunt gaat u rechtdoor (schitterend uitzicht op de torens van 
het Kasteel van Noisy). Aan het veld neemt u de weg rechtdoor tussen de 
hagen. Aan de rand van het bos maakt het parcours een brede bocht naar 
links en daalt af op een bosweg tot aan een kleine weg die u recht naar 
het kasteel van Vêves (3) brengt. Daar volgt u eerst de kleine weg naar 
het dorp, dan de N910 en de ‘gele driehoek’ bewegwijzering om bergop 
richting Gendron te trekken.
Na enkele honderden meters gaat u naar rechts in een straatje. Het bewe-
gwijzerd parcours draait naar rechts op een veldweg en komt na enkele 
meters uit op een holle weg die u rechtstreeks naar het dorpscentrum 
van Gendron brengt. Opgelet: Bij regenweer neemt u beter de asfaltweg 
om niet vast te raken in de modder van de holle weg. In het dorp gaat u 
naar rechts en volgt u de straat tot aan de volgende splitsing. Daar draait 
het parcours opnieuw af naar rechts en volgt een brede veldweg bergop 
door de weiden. Ten slotte keert het terug in het bos via een pad (moge-
lijks modderig bij regenweer) bergaf naar een mooie weg naar het sta-
tion van Gendron, waarbij meerdere keren de weg van het dorp naar het 
station wordt gekruist.

PROFIEL

Kastelen van Vêves en 
Walzin 

Rotsen van Chaleux en 
Walzin

Boven Chaleux

VOORBEREIDING VAN UW 
CIRCUIT 
De bossen rond het Kasteel 
van Walzin zijn privébezit. 
Blijf dus op de bewegwijzerde 
paden. Stevige wandelschoe-
nen, laarzen bij vochtig weer, 
regenkledij en picknick zijn 
aanbevolen. Vergeet in de 
zomer uw zonnecrème niet 
want het parcours telt tal van 
gedeeltes zonder schaduw.

KAARTEN / LITERATUUR 
NGI: Dinant – Wandelkaart 
1:25.000, Uitg. Syndicat 
d’Initiative de Dinant

© Wandermagazin 2017. Twee kastelen, 
Clausule van niet-verantwoordelijkheid: cf. wettelijke vermeldingen, cartogra�e: 

H. Muggenthaler

INFO
Maison du Tourisme  
Vallée de la Meuse 
Namur-Dinant
Avenue Cadoux 8
B-5500 Dinant
Tél. 0032 (0) 82 22 28 70
info@dinant-tourisme.be
www.dinant-tourisme.com 
www.parcdefurfooz.be 
www.b-rail.be
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AAN HET MEER VAN VIRELLES

Het natuurreservaat van het meer van Virelles is het vertrekpunt van deze 
mooie wandeling door het woud van Blaimont. Deze gezinswandeling 
neemt u mee in een rustige natuur, ver weg van alle lawaai en het hec-
tische dagelijkse leven. Op het einde van de wandeling kunt u een bezoek 
brengen aan de Aquascope van het meer van Virelles (natuurcentrum 
met observatie van vogels en het onderwaterleven, restaurant en ten-
toonstelling van natuurwetenschappen). Het nabijgelegen Chimay zal 
u kunnen verleiden met zijn historisch centrum en zijn fraai kasteel dat 
toegankelijk is voor het publiek. De streek van Chimay is vooral bekend 
voor de trappistenabdij Notre-Dame de Scourmont en voor de trappisten-
bieren die men er brouwt. Zelfs al is dit een korte wandeling, voorzie 
de nodige tijd om de bezienswaardigheden van de streek te ontdekken.

WEGBESCHRIJVING / BEZIENSWAARDIGHEDEN 
Vanop de parking tegenover het natuurcentrum van het meer van Virelles 
(S) voert een pad links door een weide, draait dan af naar rechts in het 
bos en eindigt bij het verlaten van het bos in de Rue du Lac, waar een in-
formatiebord het effectieve vertrekpunt van de wandeling aangeeft. De 
resten van een oude smederij (1) getuigen hier van de metallurgie die 
haar sporen naliet en bloeide in de streek van de 15e tot de 19e eeuw. 
Hier draait het parcours scherp af naar links en gaat bergop in het bos, 
om snel uit te komen op een bosweg. Na ongeveer 500 meter slaat u re-
chtsaf. De route gaat vlak verder tot aan een open plek. Blijf rechts op 
de asfaltweg. Na de kruising met een oude spoorlijn, komt u opnieuw in 
het bos via een holle weg links bij de tweede vertakking. Het parcours 
gaat eerst nog vlak verder. Wanneer u naar rechts kijkt, krijgt u een idee 

IN HET WOUD VAN BLAIMONTProvincie Henegouwen
7 km / 2- 3 u. 

BEWEGWIJZERING

VERTREK, AANKOMST 
Vertrek/Aankomst: Parking 
voor wandelaars aan het 
meer van Virelles  

 
TIP VAN DE AUTEUR 
De nabijgelegen cisterciën-
zerabdij van Notre-Dame de 
Scourmont is befaamd voor 
haar trappistenbier.
(www.chimay.com) 
Mogelijkheid om langs het 
parcours een hapje te eten: 
L‘Eau Blanche in Lompret 
(Rue G. Joaris 27) en de cafeta-
ria in Aquascope (Vertrekpunt).
Nieuw!
Het GR-pad van de Trappisten 
Abdijen van Wallonië verbindt 
de 3 Waalse trappistenabdijen 
in 2 trajecten: Orval-Rochefort 
(116 km) – Rochefort-Chimay 
(174 km): lawalloniegourman-
de.be/sat
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Foto: Natalie Glatter
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van de diepe vallei waar de weg u heen brengt na ongeveer 2,5 km. Aan 
de dorpsrand van Lompret, dat lid is van de vereniging van Mooiste Dor-
pen van Wallonië, gaat het parcours rechts op de asfaltweg verder. Toch 
is een kleine omweg naar Lompret (2) met zijn Saint-Nicolaskerk en zijn 
burchtruïnes de moeite waard. Ook een omweg waard zijn de resten uit 
de steentijd en de Romeinse tijd, en de rotsformatie die uitgeeft op de 
tegenover liggende kant van de vallei. De hoofdweg gaat kort verder op 
asfalt, draait dan naar links, kruist de rivier L’Eau Blanche voor een va-
kantiecentrum en komt uit op een klein en rustig zijdal (de weg kan hier 
en daar modderig zijn in de zomer). Aan de splitsing neemt u rechts en 
via een bosweg trekt u naar de hoogvlakte. Aan de rand van het bos voert 
een asfaltweg rechts u naar het dorp Vaulx (3). Hij draait af naar rechts 
voor de kerk en loopt verder tot het einde van het dorp waar hij links af-
daalt in de vallei.  Ter hoogte van een asfaltweg draait het parcours kort 
naar rechts over een brug. Nadat u de beek hebt overgestoken, vertrekt 
een pad naar links, langs de oever en door het bos. Ter hoogte van een 
smalle meander kunt u op de andere oever de gebouwen van een oude 
molen zien. Het pad draait bruusk naar rechts en volgt L’Eau Blanche 
tot aan een grote viaduct (4). Het 26 m hoge en 135 m lange bouwwerk 
overbrugt met acht bogen het dal van L’Eau Blanche. Van 1858 tot de jaren 
1950 werd de viaduct gebruikt door de spoorlijn Anor-Chimay-Mariem-
bourg-Hastière. Vanwege de slechte staat leidt de weg niet rechtstreeks 
onder de viaduct. Hij volgt over verschillende honderden meters vóór de 
bewegwijzering een steile weg naar rechts en omzeilt de viaduct. Hij be-
reikt daarna de rivier om uiteindelijk aan te komen bij de oude smederij 
vanwaar u naar het vertrekpunt op de parking kunt terugkeren door de-
zelfde weg te nemen.  

© Wandermagazin 2017. In het woud van Blaimont 
Clausule van niet-verantwoordelijkheid: cf. wettelijke vermeldingen, cartogra�e: 

H. Muggenthaler

PROFIEL

Natuurcentrum Aquas-
cope

Viaduct over de Eau Blan-
che 

Natuurreservaat van het 
meer van Virelles

VOORBEREIDING VAN UW CIRCUIT 
Comfortabele wandelschoe-
nen, regenkledij, drink�es.
Tijdens het jachtseizoen 
(herfst) kunnen wegen tijdelijk 
afgesloten zijn. Raadpleeg sys-
tematisch de informatiebor-
den ter plaatse! Mogelijkheid 
om een hapje te eten langs de 
route in L‘Eau Blanche in Lom-
pret (Rue G. Joaris 27) en in 
de kleine cafetaria in het in-
formatiecentrum/Aquascope 
aan het meer van Virelles (ver-
trekpunt).

KAARTEN / LITERATUUR 
Chimay (Est) - Couvin
Nr 57/7-8 1: 20.000/ NGI

INFO
Syndicat d’Initiative 
de Chimay
Rue de Noailles 6
B-6460 Chimay
Tél. 0032 (0) 60 21 18 46
info@si-chimay.be
www.si-chimay.be
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WANDELING BIJ DE ABDIJ VAN VILLERS

Het goed bewegwijzerde parcours laat u het cultureel landschap van Waals-
Brabant ontdekken en de omgeving van de oude cisterciënzerabdij van 
Villers-la-Ville. De afwisseling van heuvels en valleien, bossen en open 
ruimtes, en culturele bezienswaardigheden, maakt de wandeling bijzonder 
interessant. Het parcours neemt u mee naar oude boerderijen, kapellen, een 
molen, een kasteel en een kerk. Met behulp van een wandelkaart kunt u de 
wandeling desgewenst verlengen. Voor of na de wandeling is een bezoek 
aan te raden aan de abdijruïnes, die een idee geven van de grootsheid en 
het belang van de abdij in het verleden.

WEGBESCHRIJVING / BEZIENSWAARDIGHEDEN 
Vanop de parking (S) tegenover de oude molen/bakkerij (vandaag restau-
rant Moulin de Villers), volgt men eerst de Rue de l’Abbaye. Men passeert 
de abdijpoort en gaat verder tot een kruising met parking en taverne. Vanaf 
dit punt is de route bewegwijzerd met gele balken. Aan het kruispunt blijft 
u links en volgt u de ‘Rue des quatre Chênes’. De weg voert langs een muur 
omhoog. Boven kan men links de indrukwekkende ingang zien van het voor-
plein van de abdij. Daarna draait de weg naar rechts en passeert voorbij twee 
opeenvolgende kapellen. U komt uiteindelijk op een hoogte met een vrij 
uitzicht, daarna aan een kruispunt met de naam Quatre Chênes (1), waar 
u afdraait naar links. De volgende splitsing naar rechts in de richting van 
Marbais en verder rechtdoor de hoofdweg volgen. Het parcours volgt een 
holle weg tot aan een weide. Deze weide doorkruist u (u passeert voorbij 
een oude draaidoorgang) en u neemt een kleine passage naar een steil pad 
dat afdaalt naar de weg naar Villers. Steek de weg over en neem de brug (2) 
naar de andere oever van de Thyle.
Rechts ziet u een watermolen. Na de brug maakt u een kleine omweg ber-

LANGS BERG EN DALProvincie Waals-Brabant
7 km / 2-3 u.

BEWEGWIJZERING

VERTREK, AANKOMST 
Vertrek/Aankomst: Bezoe-
kersparking van de abdij van 
Villers-la-Ville.
Parking: Bezoekersparking 
van de abdij of parking voor 
wandelaars achter de abdij, 
aan de rand van het bos.
 
TIP VAN DE AUTEUR 
Naast de indrukwekkende ab-
dijruïnes troont het kasteel Le 
Châtelet (privé). Mogelijkheid 
tot eten bij de abdij in restau-
rant Moulin de Villers en in de 
taverne Le Chalet de la Forêt.
 

Foto: WBT, JLFlemal
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gopwaarts om een kijkje te nemen bij het Kasteel ‘Le Châtelet’ (privé).
De hoofdweg laat de brug achter zich en draait scherp naar links. Hij gaat 
over in een holle weg en doorkruist het bos om weer de hoogte in te gaan in 
de omgeving van het dorp Rigenée. Boven komt u aan een kruispunt. Draai 
af naar links en neem de afdalende veldweg die een mooi uitzicht geeft op 
Villers (3). De veldweg daalt af naar de Thyle en een boerderij waar hij links 
uitkomt in de Rue du Moulin d’Hollers. Na een paar honderd meters komt u 
opnieuw bij de Thyle. Neem de brug over de waterloop en sla onmiddellijk 
rechtsaf op een weg die langs het water loopt. Vóór de volgende brug draait 
de route af naar links en neemt u mee in de Rue de Sart, rechtover de kerk (4).
Steek de straat en het kerkplein over, wandel rond de kerk en sla linkaf in 
de Rue Jules Tarlier. Ga verder rechtdoor, u passeert voorbij een school, ga 
verder tot aan een parking en wandel er rond. De bewegwijzering neemt u 
mee naar rechts naar de N275 waar u links af slaat. Volg de weg links over 
ongeveer 100 meter en passeer rechts onder de spoorlijn. De route ver-
volgt rechts in de Rue des Bourgeois tot aan het hoogste punt (tegenover 
huis nr.10) waar een pad met trappen naar links leidt. Dit pad eindigt aan 
de ‘Sentier Pêtre’ die voorbij versterkingen (Houten bord: ‘Sentier Nr.41 
Rulette Pêtre’) en een oud elektriciteitsgebouwtje leidt.
Het pad eindigt in een straat waar u links neemt. Iets verder, afdalend en op 
het uiteinde van de bocht naar links, moet u naar rechts op een weg die in 
het bos loopt. Omdat er werken plaatsvinden, vindt u geen bewegwijzering 
op het volgend kruispunt van de bosweg. Ga verder rechtdoor op de hoofd-
weg die u na 600 meter bij de oude muur van de abdij brengt. De weg wordt 
hol, draait af naar rechts en gaat over in de Rue de l’Abbaye. Via de Porte 
de Namur brengt het parcours u naar de oude wijngaard van de abdij (5). 
Nadien passeert u onder de spoorweg om terug te keren naar de parking.

© Wandermagazin 2017. Langs berg en dal 
Clausule van niet-verantwoordelijkheid: cf. wettelijke vermeldingen, cartogra�e: 

H. Muggenthaler

PROFIEL

Middeleeuwse burcht  
Le Châtelet

De indrukwekkende  
abdijruïnes van  
Villers-la-Ville 

Stevige wandels- 
choenen, water, iets 
te eten.Modderige 
gedeeltes bij regenweer.
 

VOORBEREIDING VAN UW 
CIRCUIT 
Stevige wandelschoenen, 
water, iets te eten 
Modderige gedeeltes bij 
regenweer.
 
KAARTEN / LITERATUUR 
Wandelkaart 
Villers-la-Ville, 
1:20.000/NGI
 

INFO
Syndicat d'Initiative  
de Villers-la-Ville
53 rue de l'Abbaye  
B-1495 Villers-la-Ville
Tél. 0032(0)71 87 98 98
sivillerslaville@
skynet.be 
www.villers-la-ville.net  
www.villers.be 
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Zin in nog meer ontdekkingen?

Wallonië, land van kastelen
Ontdek meer dan 70 kastelen langs 15 
auto- of fi etsroutes met telkens een wan-
deling rond een beroemd Waals kasteel.
walloniebelgietoerisme.be/kastelen

Ontdek voor elk van onze thema’s onze online publicaties. 
Zo hebt u alles bij de hand om een succes te maken 
van uw ontdekkingen!

Heerlijk fi etsen in Wallonië
Ontdek onze 45 fi ets/MTB-tochten, de 
gewestelijke en internationale langeaf-
standsroutes, het knooppuntennet en 
heel wat praktische informatie om sport 
en vrijetijdsbesteding te combineren. 
walloniebelgietoerisme.be/fi etsen

Wallonië, golfbestemming
Bijna 40 golfparcours in Wallonië wach-
ten vandaag op de liefhebbers van het 
witte balletje.
walloniebelgietoerisme.be/golf

Natuur

Cultuur

Echte Ardennen en Waalse Steden
Met haar 87 kortingsbons is Escapades in 
Wallonië de niet te missen brochure om 
uw vakantie, weekend of daguitstap in 
Wallonië voor te bereiden.
walloniebelgietoerisme.be
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Smullen in Wallonië
Langs de Waalse routes wacht u een uit-
gebreid en gevarieerd aanbod voor culi-
naire ervaringen. Ontdek 28 smulroutes 
die u uitnodigen voor een ontmoeting 
met onze enthousiaste producenten die 
fi er zijn op hun streek.
walloniebelgietoerisme.be/smullen 

De Bierroute van Wallonië
België is bekend voor zijn kwaliteitsvolle 
bieren. Op deze kaart vindt u de Waal-
se brouwerijen die men kan bezoeken. 
Stel zelf uw route samen!
walloniebelgietoerisme.be/smullen 

De Wijn- en stokerijroute van Wallonië
Geleidelijk aan krijgt Wallonië een stevige 
reputatie voor zijn wijnen en sterkedran-
ken. Ontdek hier de wijngaarden en sto-
kerijen die u kunt bezoeken in Wallonië. 
walloniebelgietoerisme.be/smullen 

Smulstations
Profi teer van uw tocht in Wallonië om 
even halt te houden in een van de 17 
Smulstations van Wallonië, spoorweg-
stations die omgebouwd zijn tot eetge-
legenheid langs de RAVeL.
walloniebelgietoerisme.be/smullen 

Ontdek 22 Waalse steden
Kunststeden, charmante, culturele of 
historische steden. Deze boekjes bie-
den een reeks niet te missen activiteiten 
en bezoeken. Ze staan vol met leuke 
lokale adressen en gastronomische of 
praktische tips, zodat u ten volle kunt 
genieten van uw verblijf in een van de 
Waalse steden. 
walloniebelgietoerisme.be/steden

Smullen

België is bekend voor zijn kwaliteitsvolle 
bieren. Op deze kaart vindt u de Waal-
se brouwerijen die men kan bezoeken. 

De Wijn- en stokerijroute van Wallonië
Geleidelijk aan krijgt Wallonië een stevige 
reputatie voor zijn wijnen en sterkedran-
ken. Ontdek hier de wijngaarden en sto-
kerijen die u kunt bezoeken in Wallonië. 
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Adviezen voor tochten 
in de Hoge Venen

In de Hoge Venen moet men bepaalde 
gedragsregels respecteren om het 
gevoelige evenwicht van dit unieke 
beschermd gebied niet te verstoren: 

In bepaalde periodes kan Bosbeheer 
grote delen van de venen afsluiten (bi-
jvoorbeeld wegens brandgevaar). Dan 
worden rode vlaggen gehesen en de 
toegang tot de site is strikt verboden.

Er zijn in totaal vier zones voor wat be-
treft de toegankelijkheid: Zone A is vrij 
toegankelijk voor wandelaars. In Zone 
B mag de wandelaar de bewegwijzerde 
wegen niet verlaten. Zone C is slechts 
toegankelijk wanneer u vergezeld bent 
van een erkend natuurgids en in Zone 
D is de toegang voor bezoekers totaal 
verboden.

Het klimaat op de Hoge Venen is kou-
der en vochtiger dan in de perifere 

gebieden. Het is dus aanbevolen om 
aangepaste kleding en bescherming te 
voorzien (zoals rubberlaarzen). 

Vuur is de grootste vijand van de ve-
nen en kan een gevaar betekenen voor 
de bezoekers. In periodes van droogte 
zijn de venen dus niet toegankelijk, 
met uitzondering van de kleine venen 
van Polleur. Wat de toegankelijkheid 
betreft: er worden driehoekige rode 
vlaggen gehesen om te waarschuwen 
voor gevaar en aan te geven dat de 
toegang tot de betrokken zone ver-
boden is. Wandelingen moeten dan 
beperkt worden tot de aangrenzende 
boszones. 

Natuurpark Hoge Venen: 
www.botrange.be 
www.naturpark-hohesvenn-eifel.de
www.ternell.be
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Literatuur/Wandelkaarten:

Wandelkaarten:

Wandelkaarten zijn beschikbaar bij de 
Maisons du Tourisme van de verschillende 
streken. Wij adviseren een bijgewerkte 
wandelkaart van de streek mee te nemen, 
naast deze brochure.

Links:

Toeristisch Agentschap Oost-België 
www.eastbelgium.com 
Toeristische Federatie van  
de Provincie Luik 
www.liegetourisme.be 
Toeristische Federatie van  
Belgisch Luxemburg 
www.luxembourg-tourisme.be 
Toeristische Federatie  
van de Provincie Namen 
www.paysdesvallees.be 
Toeristische Federatie van  
de Provincie Henegouwen 
www.hainauttourisme.be 
Toeristische Federatie van 
de Provincie Waals-Brabant 
beleefwaalsbrabant.be 
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Nationaal Geografisch Instituut (NGI)   
Topografische kaarten op schaal 1 : 25 000 
www.ngi.be
Les Sentiers de Grandes Randonnées 
asbl (SGR) 
Het netwerk van Grote-Routepaden (GT, 
rood-wit bewegwijzerd) is 3400 km lang.
Tal van gidsen en topografische kaarten van 
heel Wallonië zijn beschikbaar op het adres:
www.grsentiers.org
Sentiers GTA – Maison de la Randonnée –  
GTA Belgique Asbl  
www.gta.be     
La Compagnie ardennaise de Randonnée
www.compagnieardennaisederandonnee.be
Europaventure 
Organisatie van wandel- en trektochten 
met of zonder bagage, vooral langs de 
Transardennaise 
www.europaventure.be
Les Forêts d'Ardenne 
www.lesforetsdardenne.be
Algemene info over wandelen in Wallonië 
www.tourismegps.be

Verantwoordelijke uitgever Nederlandstalige versie M. Vankeerberghen - Gedelegeerd Bestuurder -  
Wallonie Belgique Tourisme - Av. Comte de Smet de Nayer, 14 - 5000 Namur. Gedrukt in januari 2018
Nadruk – ook gedeeltelijk – uitsluitend na goedkeuring door de uitgever en met vermelding van  
bronnen toegelaten. Aansprakelijkheid clausule inzake wandeltips: Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor 
wijzigingen in het verloop van de paden, de markering en de bewegwijzering, openingstijden en telefoonnummers 
na ons bezoek ter plaatse of na de openbaarmaking (zie vermeldingen bij de tips). Als de wegverkenning of de 
openbaarmaking meer dan 12 maanden geleden plaatsvond, dan dient u voor de zekerheid bij de betreffende 
toeristische dienst naar eventuele tussentijdse veranderingen te vragen.  
Wij waarderen het als u ons feedback geeft over afwijkingen en veranderingen. 
Deponeernummer : D/2018/9186/1
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