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Provincie Luik
14,3 km / 4.30 u.

BEWEGWIJZERING

VERTREK - AANKOMST
Vertrek: Parking Sedoz/
Ninglinspo.
TIP VAN DE AUTEUR
De Grotten van Remouchamps 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 onderaardse rivier (meer dan 600 m).
In Remouchamps of Aywaille zijn er verschillende restaurants.

Ontdek de Buitengewoon
Wallonië op
buitengewoonwallonie.be
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IN HET DAL VAN DE AMBLÈVE
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 krijgt van het door erosie gevormde landschap. Talloze kleine watervalletjes 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 hooglandrunderen 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 bezaaid 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 wandelt 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 rechtsdoor 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
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PROFIEL
Geologisch interessante streek met prachtige
rotsformaties.
De riviertjes Ninglinspo
en Chefna
VOORBEREIDING VAN UW
CIRCUIT
Stevige wandelschoenen,
regenkleding en picknick/
water. Onderweg geen horeca. Klein café op de parking.
De rivieren kunnen tumultueus zijn, afhankelijk van het
weer. De wegen zijn vermoeiend, soms glad en vragen om
een vaste voet.
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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/grottes/de/index.htm

Downloaden van het GPX-circuit, wegbeschrijving, kaart enz. op www.wandermagazin.de/tourenportal
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concentratie. Enkele minuten later, wanneer u op de top bij een tweede 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 daarna 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 avontuurlijke 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 hoofdweg blijven. Die dwarst een laatste keer de Chefna en mondt uit op een
asfaltweg naar Quarreux. Enkele meters voor de weg zich splitst om rechts bergop te gaan, vindt u een mooie rustplaats (4). Terug bij de splitsing 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.

23
22/01/18 14:51

