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Tijdens deze echte Ardennentocht wandelt u eerst omhoog naar het afgelegen gehucht Henumont en dan 
loopt u door de bossen naar  het dorp Kin. Dan daalt u af naar de Ardennenstad Aywaille waar u door leuke 
straatjes loopt naar het centrum waar genoeg horeca is om te pauzeren. Dan loopt u via het dal van de 
Amblève door het bos omhoog naar de prachtig gelegen ruïne van de ruïne Château d’ Emblève waar u  
schitterend uitzicht heeft. Vervolgens wandelt u omhoog naar het statige Chateau Florzé. Via o. a.  leuk pad 
en het gehucht  Sur La Heid  komt u bij het uitkijkpunt “Belvedre Walther Fostier” waar u weer geweldig 
uitzicht heeft.  Via de voormalige steengroeve Ancien Carriere de la Falize/ nu beschermd natuurgebied,   
met de hoge imposante rotswand loopt u terug 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.  
 

U kunt ook parkeren vlak voor de brug links op de grote parkeerplaats aan de Rue Marsale. Steek de brug 
over en ga dan meteen na de brug L. Ga dan verder bij **** in punt 1.  
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

16,86 km  5 uur  183 m  475 m 
 

 
 

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 (Rue de 
Louveigné). Negeer zijwegen. Na ruim 50 m steekt 
u L via zebrapad de doorgaande weg (Rue de 
Louveigné) over. Aan de overzijde ziet u rechts 
van huisnr. 1 de ingang van de grotten. Loop nu  
terug naar de grote kruising voor de brug en bij 
hotel “Bonhomme”, met het authentieke interieur,  
gaat u R (Rue de la Reffe) **** over de 
eenrichtingsweg. Loop aan de linkerzijde over de 
klinkerstoep met links de Amblève.  
 

(Aan de overkant van de rivier, waar u mogelijk uw 
auto heeft geparkeerd, ziet u een groot H. Hartbeeld 
(1930)).   
 

Na 300 m steekt u L de brug over met links  mooi 
uitzicht op het Ardennenstadje en rechts mooi 
zicht op de hoge 800 m lange rotswand van de 
voormalige steengroeve La Falize, nu 
natuurgebied La Heide des Gattes, waar u aan het 
eind van de wandeling doorheen loopt. Voorbij 
huisnr. 10 gaat u R de stenen trap omlaag en loop 
dan RD over de smalle asfaltweg. Meteen daarna 
aan de 3-sprong voor huisnr. 1 gaat u R. Aan het 
eind gaat u L over het klinkerpad met rechts de 
Amblève. Negeer bij parkje/grasveld twee 
zijpaden links.  
 

(U kunt hier ook schuin links door het parkje lopen.  
Voor u ziet u weer de hoge rotswand. Aan de 
overkant van de Amblève ziet u de Église Immaculée 
Conception (de Onbevlekte Ontvangenis) die van 
1739- 1744 werd gebouwd. De toren  dateert uit 1240 
en hoorde bij de vorige kerk, die hier stond.  
 

Hier in het park, waar ook een speeltuin is en grote 
beuken staan, staan 3 stenen t. h. a.  de oorlog.  
 

Hier staat ook de grote gedenksteen/plaquette t. h. a.  
de romanschrijver Marcellin Lagarde (1818-1889), 
die een groot aantal legendes schreef, die zich 
afspeelden in de Vallei van de Amblève).  
 

Meteen voorbij  het park gaat u bij kleine 
parkeerplaats L (Rue du Parc) over de smalle 
asfaltweg met links het park. Negeer zijwegen. 
Steek boven de doorgaande weg over en loop  
RD de asfaltweg omhoog richting Henumont. Na 
ruim 50 m loopt u onder het spoorwegviaduct 
(1885) door van de spoorlijn 42 Rivage-
Kautenbach (Luxemburg) en volg RD (gele ruit) 
de smalle stijgende asfaltweg. Na 400 m buigt de 
weg bij wegkruis en de toegangsweg naar het 
Château de Montjardin, dat niet te zien is, rechts 
verder omhoog.   
 

(Het kasteel, dat op een 50 m hoge rots boven de 
Amblève staat, werd het eerst genoemd in 1342. In 
1640 is het door brand verwoest. Het huidig 
kasteeltje dateert uit 1871).   
 

2. Na 400 m loopt u boven bij Mariakapelletje RD 
en u loopt het gehucht Henumont binnen. Meteen 
daarna bij het mooie herenhuis. horend bij de 
hoeve,  gaat u aan de 3-sprong bij wegkruis en 
zitbank L (wit-rood) de asfaltweg omhoog, die na 
bijna 150 m een stenige stijgende veldweg wordt 
met rechts weer mooi zicht op de hoge rotswand. 
Na 250 m gaat u aan de 3-sprong bij ijzeren 
hek/verbodsbord L het bospad omhoog. Na 250 
m aan de 4-sprong bij afsluitbomen gaat u RD 
verder omhoog.  Volg nu geruime tijd het bospad, 
dat nog 250 m  omhoog gaat, RD. Na bijna 500 m 
passeert u boven een hoge uitkijkhut. Negeer 
vlak daarna smalle paadje rechts. Let op! 100 m 
verder gaat u R (wit/rode X op boom) over het 
bospad.  
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Meteen daarna aan de T-splitsing gaat u L het 
bospad omlaag. Negeer zijpaden. Na 500 m gaat u 
beneden aan de 3-sprong RD/L over de vlakke 
bosweg.  Bijna 100 m verder aan de 3-sprong bij 
open plek gaat u R (wit-rood) over de bosweg, die 
een stijgende veldweg wordt. Boven aan de 3-
sprong in het dorpje Kin loopt u RD. Beneden aan 
de T-splitsing bij oorlogsmonument, t. h. a. aan 
de oorlogsslachtoffers van het dorpje Kin en het 
vlak naast gelegen dorpje Stoqueu, gaat u L 
omhoog.  Na 100 m bij huisnr. 24 en 
verkeersspiegel gaat u aan de 3-sprong R (Rue 
du Doyare) de smalle asfaltweg omlaag en u 
verlaat Kin.  Aan de 4-sprong gaat u bij 
verbodsbord R (wit-rood) de grindweg omlaag 
met voor u mooi uitzicht en na 150 m passeert u 
enkele mooie woningen. Waar na 600 m beneden 
de asfaltweg naar rechts buigt, gaat u meteen 
voorbij huisnr. 12 en tegenover huisnr. 15 schuin 
L het pad door de bosstrook omlaag.   
 

3. Beneden in Aywaille gaat u L over de 
asfaltweg, die u RD (Rue Vieille Voie/wit-rood) 
volgt. Na 100 m gaat u aan de omgekeerde Y-
splitsing RD (wit-rood).  300 m verder gaat u 
beneden aan de doorgaande R.  Let op!  Vlak 
daarna loopt u onder het spoorwegviaduct door 
en ga dan meteen R langs het viaduct het smalle 
pad omhoog.  
 

(U kunt hier ook RD lopen. Vlak daarna aan de T-
splitsing bij verkeerslichten gaat u R. Steek L het 
zebrapad over en ga R. Meteen daarna gaat u L  
(Rue de Sant-Pierre). Ga nu verder bij **** in dit 
punt).  
 

Vlak daarna gaat u onder het spoorwegviaduct 
aan de kruising RD (Rue de la Houppe) het smalle 
pad omhoog. Na ruim 50 m gaat u bij huisnr. 6 de 
trap omlaag. Beneden gaat u L asfaltweg omlaag. 
Steek voorzichtig (links is een zebrapad) de   
doorgaande weg  over en loop RD (Rue de Sant-
Pierre) ***** over de kasseienweg door de 
voetgangerszone.  Negeer zijwegen en u passeert 
na 100 m rechts de bijzondere de Église Saint 
Pierre met links van de ingang een stenen 
beeld dat de kruisiging voorstelt 
 

(Vanaf 1088 tot de Franse Revolutie  (1789-1799) 
was dit de kerk van de monniken van Cluny en later 
van de Jezuïeten.  Daarna is ze voor verschillende 
doeleinden gebruikt. Een deel van de oude kerk heeft 
gediend als basis voor de nieuwe kerk, die in 
1958/1959 is gerestaureerd en in 1960 is ingewijd.   
 

Links naast de kerk ligt de voormalige kalkstenen 
hoeve (1698/huisnrs. 12-14) van de voormalige 
priorij).  
 

Meteen daarna buigt de kasseienweg naar links. 
Aan de doorgaande weg gaat u R (Place Joseph 
Thiry) en u passeert meteen rechts een 
supermarkt.   
 

(Hier in het centrum is voldoende horeca met 
terrassen. Als hier aan de doorgaande weg L gaat, 
dan komt u na bijna 100 m bij Point Chaud, een 

bekende keten in Wallonië waar u o.a. heerlijke 
broodjes kunt krijgen).   
 

Negeer zijwegen en via brug steekt u de Amblève 
over. Meteen na de brug gaat u bij 
appartementencomplex L de asfaltweg omlaag 
met links de Amblève. 
 

(Als u hier meteen na de brug R gaat , dan loopt u 
het  Parc Docteur Louis Thiry binnen waar een groot 
oorlogsmonument en zitbanken staan, een mooie 
pauzeplek. 
 

De route volgend passeert u na 100 m rechts de 
grote gedenksteen t. h. a. onder andere Robert 
Grégoire (1901- 1933), die tijdens motorraces op het 
circuit in Francorchamps op 21 juli 1933 om het leven 
kwam. Aan de linkerkant van het monument is een 
plaquette met de namen van de Belgische 
motorrijders die tijdens motorraces tussen 1920-1962 
verongelukt zijn).  
 

Aan het eind van de parkeerplaats gaat u bij de 
tweede oorlogsbunker de trap omhoog. Boven 
gaat u L (Rue de la Brassine) de smalle asfaltweg 
omlaag met links (even) de Amblève. Na bijna 300 
m passeert u een parkeerplaats en blijf de weg 
RD (Emblève) volgen langs de volgende 
parkeerplaatsen en appartementen/woningen.   
 

4. Na de volgende 300 m gaat boven aan de T-
splitsing bij hoge muur L (wit-rood). Volg nu 
geruime tijd de rustige weg door het dal van de 
Amblève en u passeert enkele leuke optrekjes.   
 

(Na 700 m, voorbij het laatste huis (nr. 52), ziet u 
voor u boven op de steile rots de ruïne van het oude 
Château d’ Emblève, waar u straks langs komt). 
 

Aan de Y-splitsing, bij de toegangsweg naar het  
huidige Château d’ Emblève, gaat u R (wit-rood) 
de stenige bosweg omhoog.  Aan de 4-sprong, 
met links Château d’ Emblève, gaat u bij 
verbodsbord RD  (gele ruit/rode rh) het bospad 
omhoog. Na 300 m gaat u boven aan T-splitsing R 
(gele ruit/Promenade 2 /rode rh) omlaag. 
 
(U kunt hier op eigen risico naar de ruïne Château d’ 
Emblève,  voorheen bekend als Neufchâteau-sur-
Amblève, lopen waar u schitterend uitzicht heeft. 
Ondanks dat hier verbods- waarschuwingsborden 
staan, is de kans dat u hier wandelaars tegenkomt 
erg groot.  Ook verschillende door het VVV 
beschreven routes komen naar deze ruïne. Dus…  
Ga dan hier aan de T-splitsing L en ga meteen 
daarna aan de 3-sprong L. Beneden aan de 4-sprong 
gaat u RD over het paadje met rechts de ruïne. Even 
verder loopt u door het poortje en ga dan meteen na 
het poortje L het paadje omhoog. Vlak daarna aan de 
3-sprong gaat R/RD met links de toren/ruïne. Meteen 
na de toren gaat u L het korte steile paadje  omhoog. 
Ga dan  meteen L en u komt bij de voorkant van de 
ruïne waar u schitterend uitzicht. U kunt hier op de 
grond zitten. Loop nu hetzelfde paadje terug naar de 
T-splitsing).    
 

(De oudste bronnen, die de aanwezigheid van een 
versteking melden, gaan terug tot de 9e eeuw.  
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In 1049 werd het kasteel, dat op de hoogste rots van 
de Amblève-vallei ligt, voor het eerst genoemd.  In de 
Middeleeuwen ging de vesting talloze malen over in 
handen van nieuwe krijgsheren. De burcht had vooral 
een controlerende en militaire functie. In 1578 wordt 
de vesting in een van de godsdienstoorlogen tussen 
de Spaanse katholieken  en de Hollandse calvinisten 
door de Spanjaarden verwoest.    
 

Volgens de legende  zou Blanche de Montfort hier 
haar voormalige minnaar en diens vrouw hebben 
vermoord om zich daarna zelf van het kasteel naar 
beneden te storten. Op de vooravond van 
Allerheiligen loopt u de kans dat u rond de ruïne   
Blance ziet rondspoken. Men zegt dat ze als spook 
door de ruïne waart en twee lichamen aan haar 
rokken meesleept.  Dus als u hier ‘avonds op 1 okt 
wandelt, schrik dan niet).  
 

5. Na 100 m gaat u beneden aan de 3-sprong R 
door de holle weg en u loopt onder een hoge 
betonnen brug door. (U verlaat hier de 
wandelmarkeringen. Wie weet iets meer over deze 
brug?).  Volg nu geruime deze mooie holle 
bosweg, die na veel regenval soms drassig kan 
zijn. Na bijna 600 m gaat u aan de T-splitsing L de 
stenige bosweg omhoog, die na 400 m bij stallen 
horende bij manege, een stijgende veld- grindweg 
wordt. Na 500 m bij inrit van grote manege volgt u 
RD de asfaltweg omhoog. 250 m verder boven 
aan de 3-sprong, bij hoektoren van het 
ommuurde park,  gaat u RD/L de brede grindweg 
/parkeerplaats omhoog met rechts de muur van 
het park.  
 

(Kijk hier aan de 3-sprong nog even achterom en 
geniet van het mooie uitzicht). 
 

Aan de 3-sprong bij de volgende hoektoren gaat 
u R naar het witte Chateau de Florzé.  Voor het 
kasteel, met links de prachtige binnenplaats met 
de mooi gerestaureerde gebouwen, gaat u R met 
links het kasteel.  
 

(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.  
 

De achtergevel komt uit op de binnenplaats, die u 
hier ziet, van een boerderij die uit de 16e/17e eeuw 
stamt. Generaal Eisenhower heeft het kasteel 
betrokken in 1945. Het kasteel is niet te bezichtigen 
en het is sinds 1904 in eigendom van de familie 
Kleinermann-Dallemagnet).  
 

Vlak daarna gaat u L over de brede grindstrook 
met links het kasteel.  Negeer zijpaden rechts en 
dan loopt u bij grote plantaan het grind-asfaltpad 
omhoog. Boven in Florzé verlaat u het park en ga 
dan meteen bij de Église Saint Pierre (1864) R de 
asfaltweg omlaag met rechts mooie met 
natuursteen gebouwde woningen.  
 

(Tegenover huisnr. 7 ziet u een in de muur 
gemetselde oorlogsplaquette).  
 

Na 100 m gaat u aan de 4-sprong, bij Air de Jeux 
waar een overdekte picknickbank staat, R (rode 
rh/Rue de l Église) omlaag.  Steek meteen daarna 
via zebrapad de doorgaande weg over en ga L 
omhoog. Vlak daarna gaat u rechts van de houten 
vangrail lopen en loop dan bij huisnr. 2 RD (Rue 
de la Mainry) de smalle asfaltweg omlaag. Na 
bijna 200 m gaat u beneden voorbij vijver en 
tegenover huisnr. 5 R over de verharde veldweg, 
die na 100 m een smal paadje wordt met rechts 
mooi uitzicht. Negeer zijpeden en blijf het paadje, 
dat een eind verder een veldweg wordt, geruime 
tijd  RD volgen.   
 

6. Na 1 km, voorbij beekje, gaat u aan de Y-
splitsing RD/L (rode rh) de stenige veldweg 
omhoog. Na 600 m gaat u boven bij woning L 
over de asfaltweg.  Let op! Na 25 m gaat u R (rode 
rh) over het smalle paadje met links afrastering 
van achtertuin woning en met even verder rechts 
mooi uitzicht. Aan het eind van het pad gaat u in 
Sur La Heid aan de 3-sprong RD/L over de 
veldweg. Aan de smalle asfaltweg gaat u L 
omhoog en u passeert enkele aardige optrekjes. 
Na 300 m, voorbij huisnr. 30 en bij zitbank, gaat R 
(gele ruit/wit-rood) de veldweg omlaag. 100 m 
verder gaat u aan de Y-splitsing R (wit-rood/gele 
ruit) het pad omlaag, dat bijna 100 m verder via 
nauwe doorgang rechts omlaag buigt. Na 200 m 
loopt u het natuurgebied La Heide des Gattes 
binnen. Vlak daarna bij overdekt uitkijkpunt 
“Belvedre Walther Fostier” waar u  schitterend 
uitzicht heeft over Remouchamps, buigt het pad 
links (wit-rood/gele ruit) omlaag. Loop voorzichtig 
het stenige pad omlaag. 200 m verder bij 
elektriciteitspaal/elektriciteitsdraden buigt het 
pad rechts omlaag.  Aan de T-splitsing bij geel 
bord “Réserve Naturelle” gaat u R over de 
veldweg (Hier komt u straks terug).  Na 200 m gaat 
u aan de Y-splitsing R de grindweg omhoog, die 
even verder bij de hoge rotswand van de 
groeve/Ancien Carriere de la Falize links omlaag 
buigt.  Negeer zijpaden en blijf RD (gele ruit) door 
de groeve lopen.   
 

(La Falize is een 800 m lange en 450 m brede 
voormalig steengroeve alwaar een grote variatie aan 
biotopen te vinden is met veel zeer bijzondere 
soorten. In deze groeve is de Oehoe, de grootste 
nachtuil ter wereld en de slechtvalk, het snelste dier 
ter wereld met een duiksnelheid van 389 km, waar 
genomen). 
 

Aan de het einde van de groeve, waar de  
rotswand  met “oog” links omlaag buigt en bij het 
bordje met rode X keert u om en loopt u terug. 
 

(Teruglopend kunt u meteen R naar een uitkijkpunt 
lopen).  
 

7. Na 100 m gaat u omhoog lopend  aan de 3-
sprong R (gele ruit) met even verder rechts 
overblijfselen van een installatie. Negeer zijpaden 
en blijf het paadje, dat een eind verder een 
stijgend pad, RD (gele ruit) door de groeve volgen 
met rechts uitzicht over Remouchamps.  
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Boven aan de 3-sprong gaat u R (gele ruit) over 
de grindweg. (Hier heeft u al gelopen). Bij geel 
bord “Réserve Naturelle” gaat u RD (gele ruit/wit-
rood/geel-rood) omlaag en 100 m verder loopt u 
onder elektriciteitsdraden door.  Bij breed ijzeren 
en infobord verlaat u via draaihekje de groeve. 
Vlak daarna gaat u aan de Y-splitsing R de 
grindweg omlaag.  Beneden aan de T-splitsing 
voor woningen (nr. 42/1) gaat u R (Rue 
Trotinfosse) de asfaltweg omlaag met voor u 
mooi uitzicht. Aan de ruime 3-sprong bij 
parkeerplaats loopt u RD onder het viaduct door.  
 

(U loopt hier over het begin van de beklimmening van 
de Redoute, een van de zwaarste beklimmingen van 
de wielerklassieker Luik-Bastenaken-Luik. Na het 
viaduct, waar u onder door bent gelopen, buigt de 
route rechts omhoog en loopt dan even parallel aan 
de autoweg).     
 

Meteen voorbij huisnr. 2a en tegenover nr. 5 gaat 
u L (wit-rood 10) over het smalle paadje met 
rechts afrastering van weiland. Na 200 m gaat u 

boven bij woning R de grindweg omlaag. Aan de 
4-sprong gaat u R de asfaltweg omlaag, die bij 
huisnr. 26 links omlaag buigt. Na bijna 100 m gaat 
u beneden aan de T-splitsing R langs huisnr. 4 
omlaag.  Aan de ruime Y-splitsing gaat u L langs 
huisnr. 21 omlaag.  Aan de 3-sprong gaat u L 
(Rue Magrite) langs de elektriciteitstoren “Ale” 
omhoog. Na bijna 150 m gaat u aan de Y-splitsing 
R omlaag en u passeert de sporthal/school 
Center Scolaire Saint - Joseph/Saint-Raphaël. 
Negeer zijwegen. Beneden  komt u weer aan de 
kruising bij de brug waar horeca is.   
 

(Als u hier L gaat, dan komt u meteen bij beroemde 
grotten van Remouchamps met de langste 
bevaarbare ondergrondse route ter wereld. 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).  

 
Samenstelling route: Jan Nobbe. 
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Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij de auteur. Niets van deze wandelroute mag worden gekopieerd, 
verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.   

 


