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blz 2 van 3
Tijdens deze echte Ardennentocht wandelt u eerst omhoog naar het afgelegen gehucht Henumont en dan
loopt u door de bossen naar de rand van het dorp Stoqueu. Dan daalt u af naar de Ardennenstad Aywaille
waar u door leuke straatjes loopt naar het centrum met genoeg horeca voor een pauze. Dan klimt u door
het bos omhoog naar een prachtig gelegen ruïne en het uitzicht is schitterend. U wandelt verder langs het
statige Chateau Florzé en via leuke voetpaden komt u bij een uitkijkhut met alweer geweldig uitzicht.
Daarna loopt u een bijzondere steengroeve binnen met hoge rotswanden en dan daalt u af naar
Remouchamps. De route is zeer afwisselend en heuvelachtig, vergeet niet uw fotocamera!
Startadres: Grotten van Remouchamps, Rue de Louveigné 7, Remouchamps.
(In Remouchamps rijdt u via de brug de Amblève over en meteen aan de kruising met hotel gaat u R ( Avenue de
la Résistance) en parkeer meteen rechts op de parkeerplaats of langs de weg.
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1061. REMOUCHAMPS 16,9 km
1. Vanaf de parkeerplaats of de weg langs de
Amblève (Rue de la Résistance) loopt u terug
naar de kruising bij de brug en gaat u R. Negeer
zijweg rechts en dan steekt u meteen L via het
zebrapad de doorgaande weg over. Aan de
overzijde ziet u rechts van huisnr. 1 de ingang
van de grotten. Loop nu L terug naar de grote
kruising voor de brug en bij hotel en ga hier R de
eenrichtingsweg in. Loop aan de linkerzijde vlak
langs de Amblève, een zijrivier van de Ourthe,
over het trottoir. Neem de eerste brug L met links
mooi uitzicht op het Ardennenstadje. Voorbij
huisnr. 10 gaat u R de stenen trap omlaag en loop
dan RD over de smalle asfaltweg. Aan de 3sprong voor huisnr. 1 gaat u R. Aan het eind gaat
u L over het klinkerpad vlak langs de Amblève.
Negeer klinkerpad links. Voorbij grasveldje met
speeltuintje gaat u L over de asfaltweg. Negeer
doodlopende weg links. Steek daarna de drukke
doorgaande weg over en loop RD de asfaltweg
omhoog. Loop onder het viaduct door en loop de
RD (geel) omhoog. Boven aan de 3-sprong bij
Mariakapelletje gaat u R.
2. In het gehucht Henumont gaat u aan de 3sprong bij wegkruis L de weg omhoog. Voorbij
het laatste huis volgt u de stenige veldweg
omhoog. Aan het eind gaat u de linker bosweg
omhoog. Aan de kruising bij afsluitboom gaat u
RD omhoog. Volg nu geruime tijd het stijgende
bospad. Boven aan de 3-sprong gaat u RD langs
een hoge uitkijkhut. Negeer smal paadje rechts.
Let op. Circa 150 m verder gaat u R (wit/rode X)
over het bospad en volg dit pad links (wit-rood)
omlaag. Aan de 3-sprong gaat u R verder omlaag.
Beneden gaat u aan de 3-sprong RD over de
bosweg. Aan de T-splitsing bij open plek gaat u
R (wit-rood) over de bosweg. Aan de 3-sprong
loopt u RD en u loopt het dorpje Kin binnen. Aan
de T-splitsing bij monument gaat u L. Voorbij

huisnr. 24 gaat u aan de 3-sprong bij
verkeersspiegel R (wit/rode X). Aan de 4-sprong
gaat u R over de grindweg. Aan de kruising met
graspad gaat u RD langs het nieuwbouwhuis
(2017). Negeer inritten. Beneden gaat u nà de
bocht naar rechts meteen voorbij huisnr. 12
schuin L het pad omlaag.
3. Beneden gaat u L over de asfaltweg. Meteen
daarna aan de 3-sprong gaat u RD (wit-rood) en u
loopt nu Awaille binnen. Aan de omgekeerde Ysplitsing gaat u RD langs huisnr. 35. Aan de Tsplitsing gaat u R door de winkelstraat. Let op!
U loopt onder de brug door en ga dan meteen R
het smalle steegje in. Vlak daarna gaat u aan de
kruising RD (Rue de la Houppe) het steegje
omhoog. Loop de trap omlaag en beneden in een
dode hoek gaat u L de weg omlaag. Steek de
drukke verkeersweg (links is een voetgangerslicht)
over en loop RD (Rue de St. Pierre). Negeer
zijwegen. Voorbij huisnr. 9 buigt de weg naar
links. Aan de T-splitsing met de drukke
winkelstraat (Links ligt genoeg horeca voor een
pauze) gaat u R langs de supermarkt. Aan de 3sprong gaat u RD en via de brug steekt u de
Amblève over. Meteen na de brug gaat u L de
weg omlaag langs de Amblève. Aan het eind gaat
u langs een bunker de trap omhoog. Boven gaat
u L over de asfaltweg en volg de weg langs
parkeerplaatsen en nieuwbouwhuizen omhoog.
4. Boven aan de T-splitsing gaat u L (wit-rood).
Volg nu geruime tijd de rustige weg langs mooie
huizen. Voorbij het laatste huis loopt de weg door
een mooi dal met uitzicht op de ruïne boven op
de rots. Aan de Y-splitsing gaat u R (wit-rood)
over de stenige bosweg. Aan de 3-sprong bij
wandelmarkering gaat u L (gele ruit) het bospad
omhoog.

Boven aan T-splitsing bij wandelmarkeringen op
de boom gaat u L over privépad langs de
restanten van de ruïne (Hier aan de T-splitsing komt
u straks terug). Loop onder een poortje door en ga
dan meteen L over het paadje. Vlak daarna gaat u
meteen
voor
het
eerste
linksgelegen
ruïnegebouw L het steile paadje omhoog. (Dus
rechts van het ruïnegebouw). Boven kunt u zowel
links als rechts naar een uitzichtpunt lopen waar
u prachtig uitzicht heeft. Na van het uitzicht
genoten te hebben, loopt u hetzelfde paadje terug
onder het poortje door. Aan de 3-sprong bij
wandelmarkeringen op boom en dan gaat u nu
RD (rood/Promenade 2).
5. Aan de Y-splitsing gaat u R (rood/witte X)
onder een hoge betonnen brug door en volg de
soms drassige holle bosweg. Aan de T-splitsing
gaat u L de bosweg omhoog, die een veldweg
wordt. Voorbij grote manege volgt u RD de
asfaltweg omhoog. Aan de 3-sprong bij stenen
toren gaat u L over de brede grindweg langs de
kasteelmuur. Aan de 3-sprong bij de volgende
toren gaat u R naar het witte Chateau de Florzé.
Voor het kasteel, met links een prachtige
binnenplaats, gaat u R. (Het kasteel dateert uit het
eind van de 19e eeuw. Eén van de eerste kastelen
van Florzé is in 1578 verwoest, maar de toren is
bewaard gebleven. Rond 1610 bestond het kasteel
uit één hoofdtoren, twee hoektorens en een
ingangsportaal, nu kent het een 19e eeuwse bouw.
De achtergevel komt uit op de binnenplaats van een
boerderij uit de 16e/17e eeuw. Generaal Eisenhower
heeft het kasteel betrokken in 1945. Het kasteel is
niet te bezichtigen Het kasteel is sinds 1904
eigendom van de familie Kleinermann-Dallemagnet).
Vlak daarna gaat u L over de grindstrook vlak
langs het kasteel. Negeer alle zijpaden rechts en
dan loopt u door een vroegere bomenlaan. Aan
de 3-sprong voor de kerk gaat u R over de
asfaltweg. Na 100 m gaat u aan de kruising R
(rood). Steek de verkeersweg over en ga L. Vlak
daarna gaat u aan de 3-sprong bij huisnr. 27 RD
langs huisnr. 2 en 2a de smalle asfaltweg omlaag.
Voorbij huisnr. 5 gaat u aan de Y-splitsing R
(geel) over de veldweg. Volg daarna het smalle
paadje met rechts mooi uitzicht. Aan de
omgekeerde Y-splitsing bij zitbank (mooi plekje)
gaat u RD. Aan het eind van het paadje volgt u
RD de veldweg.
6.
Aan de Y-splitsing gaat u L (geel/rood) de
stenige veldweg omhoog. Boven gaat u L over
de asfaltweg. Na 25 m gaat u bij zitbank R (rood)
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over het smalle paadje. Aan het eind gaat u aan
de 3-sprong RD over de veldweg.
Aan de
asfaltweg gaat u L (wit-rood/geel/blauw). Voorbij
huisnr. 30 gaat u bij zitbank R (blauw/geel/witrood) over de veldweg. Aan de Y-splitsing gaat u
R (wit-rood/geel) het pad omlaag. Het pad buigt
naar rechts door een nauwe doorgang (geel) en
volg dan het pad omlaag (wit/-rood). U loopt het
bos in en bij uitkijkhut, met schitterend uitzicht
over Remouchamps, buigt u het pad L (witrood/geel) omlaag. Loop voorzichtig het stenige
pad omlaag. Bij hoge mast buigt het pad naar
rechts. Aan de T-splitsing bij geel bordje gaat u
R over de veldweg (Hier komt u straks terug). Aan
de Y-splitsing gaat u R over het graspad en dan
buigt u links door de groeve. Aan de 3-sprong,
met rechts een betonblok, loopt u RD tot aan het
eind van de groeve. (Hier kunt u links nog naar een
uitkijkpunt lopen).
7.
Loop terug omhoog naar de 3-sprong met
links het betonblok en ga hier R over het paadje
dat dan naar links buigt langs de afgrond. Boven
aan de 3-sprong gaat u R. Aan de volgende 3sprong bij geel bordje gaat u nu RD het graspad
omlaag. Voorbij draaihekje gaat u aan de Ysplitsing R de grindweg omlaag. Aan de Tsplitsing voor enkele huizen gaat u R (Rue
Trotinfosse) de asfaltweg omlaag. Aan de ruime
3-sprong loopt u RD onder het viaduct door.
Voorbij huisnr. 2a gaat u meteen L (wit-rood) over
het smalle graspaadje langs de afrastering. (Als u
zich hier meteen omdraait, dan ziet u boven op de
berg (als u goed kijkt) de bruine uitkijkhut waar u
geweest bent. Als u hier RD loopt en meteen R gaat
dan begint de klim van de Redoute bekend van de
wielerklassieker Luik Bastenaken Luik ???). Boven
aan de 3-sprong bij woning gaat u R over de
grindweg. Aan de 4-sprong gaat u R de asfaltweg
omlaag. Bij huisnr. 26 gaat u L omlaag. Aan de Tsplitsing gaat u R langs huisnr. 4 omlaag. Aan de
ruime Y-splitsing gaat u L langs huisnr. 21. Aan
de 3-sprong gaat u L (Rue Magrite) omhoog. Aan
de Y-splitsing gaat u R omlaag. Volg de weg
langs de school omlaag. Beneden komt u weer
aan de kruising bij de brug. U kunt ook nog de
grotten bezoeken.
In 1828 werd het grottencomplex ontdekt. Sinds 1912
zijn de grotten open voor het publiek. Men gebruikte
de eerste jaren harshoudende fakkels om zich van
enig licht te voorzien. In 1924 zijn de grotten voorzien
van feeërieke verlichting.
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