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Tijdens deze echte Ardennentocht klimt u eerst via een trappenpad omhoog naar een bos en dan wandelt u 
naar het dorpje Kin en Stoqueu. Dan loopt u door de bossen en langs bosranden naar het prachtige 
Chateau Harzé. De terugweg wandelt u over een mooie hoogteweg naar het dorpje Awan en langs 
bosranden en een verrassend paadje komt u bij een groot houten kruis met prachtig uitzicht.  Dan  loopt u 
omlaag naar de doorgaande weg. Het laatste stuk wandelt u over een mooi pad langs de Amblève. Neem 
zelf proviand mee. In Aywaille zijn genoeg terrasjes voor een drankje. Na regenval is het drassig in de 
bossen. 
 

Startadres: Parkeerplaats aan de Amblève, Rue du Rivage, Aywaille.   
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GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

17,33 km  5 uur  233 m  449 m 
 

 
 

1081. AYWAILLE 17,3 km  
 

1.   Staande op de parkeerplaats met uw rug naar 
de rivier gaat u L over de eenrichtingsweg  langs 
huisnr. 10. Aan de kruising bij de brug gaat u R 
door de winkelstraat. Negeer 2 zijwegen rechts. 
Aan de Y-splitsing bij waterpomp gaat u L.  Aan 
de 3-sprong bij verkeerslichten gaat u R richting 
Durbuy. U loopt onder de boogbrug door en ga 
dan meteen L het stenen trappenpad omhoog, 
een flinke klim. Aan het eind van de trap passeert 
u een zitbank met mooi uitzicht. Voorbij  
schuilhut gaat u aan de 3-sprong R (Arboretum/ 
rood) het bospad omhoog.  Aan de Y-splitsing 
gaat u L de rotstrap omhoog langs een stenen 
zitbank ter herinnering aan de schrijver Marcellin 
La Garde 1818-1889, geboren in Sougné, nu 
gemeente Aywaille. Negeer boven meteen bospad 
links en loop RD door het bos omhoog en negeer 
zijpaden. Aan de 3-sprong bij zitbank gaat u RD.  
 

2.   Aan de 3-sprong bij afsluitboom gaat u RD de 
veldweg langs de huizen omlaag. Aan de 
volgende 3-sprong gaat u RD langs huisnr. 30. 
Aan de 3-sprong bij verkeersspiegel gaat u L. Aan 
de doorgaande weg gaat u L omhoog langs 
huisnr. 1 en 1a. Boven aan de T-splitsing bij 
verkeersspiegel gaat u R. In het dorpje Kin gaat u 
aan de 3-sprong L. Meteen voorbij huisnr.  6 gaat 
u R over het graspad vlak langs huisnr. 9. Aan het 
eind steekt u RD het weiland over en loopt u RD 
het graspad omhoog gelegen tussen  afrastering. 
Volg het graspaadje langs een huis. Aan de 
kruising in het dorpje Stoqueu (gemeente 
Aywaille) gaat u RD (geel) de asfaltweg omhoog. 
Boven aan de T-splitsing gaat u R langs huisnr. 
86. Negeer zijweg schuin links omhoog. Bij 
stenen stal gaat u R over de veldweg. Aan de 3-
sprong bij chalet gaat u L over het bospad met 
links een weiland. Aan de Y-splitsing gaat u L 
over het bospad.  
 

3.   Aan de smalle asfaltweg gaat u R.  Negeer na 
100 m bosweg schuin rechts.  Aan de 4-sprong 
met veldweg gaat u RD.  Na 50 m gaat u aan de 3-
sprong RD richting Haras de Niaster. Na 100 m 
gaat u L (2) over de veldweg. Bij ijzeren hek loopt 
u RD het bospad omlaag langs een manege. Aan 
de 3-sprong bij hek gaat u RD omlaag. Loop 
geruime tijd het stenige pad omlaag. Beneden bij 
enkele huizen gaat u scherp L (blauwe +/ 
langwerpig bord Ruisseau du Loupguele) over 
het bospad langs het beekje. Het wordt een 
stijgend pad. Aan de 3-sprong bij bordje 
Ruisseau du Loupgueule  gaat u R (blauwe +). 
Vlak daarna gaat u aan de 3-sprong R (blauwe +) 
over de bosweg. Negeer begroeide bosweg 

scherp links omhoog. Een eind verder wordt de 
bosweg een panoramische asfaltweg. Voorbij 
huisnr. 17 gaat u aan de 3-sprong bij wegkruis R 
de weg omlaag. Aan de 3-sprong gaat u RD 
(blauwe +) langs de vangrail.  
 

4. U loopt het dorp Harzé binnen. Aan de 3-
sprong gaat u L. 
 

(Als u aan deze 3-sprong RD loopt, dan komt u na 50 
m bij de prachtige kasteelpoort).  
 

Aan de kruising gaat u R het pad omhoog langs 
de muur.  Boven gaat u R langs de doorgaande 
weg en bij de ingang van Chateau Harzé gaat u R 
door de poort waar u het kasteel kunt bekijken.  
 
 

Het  kasteel stamt uit de 17e eeuw. De gevel is 
gerestaureerd tussen 1909 en 1924 en is een 
opmerkelijk voorbeeld van de Maaslandse 
Renaissancestijl. Sinds 1973 is het kasteel eigendom 
van de provincie Luik).  
 

Loop terug door de poort en ga R langs het 
oorlogsmonument 1940-1945 (eerbetoon aan de 
bevolking van Harzé). Aan de 3-sprong gaat u L 
richting Comblain-la-Tour. Let op! Bij huisnr. 1 
gaat u L het pad langs de afrastering omhoog.  
Boven buigt het pad naar links (wit-rood) langs 
de bosrand met rechts een groot weiland.  Volg 
daarna het brede graspad omhoog. Boven aan de 
asfaltweg gaat u L (wit-rood). (Hier heeft u 
achteromkijkend mooi uitzicht op het kasteel). 
 

5. Aan de 3-sprong gaat u RD (wit-rood) de 
grindweg omhoog. Na geruime tijd neemt u de 
eerste bosweg schuin R (wit-rood) omhoog.  Volg 
de bosweg RD (wit-rood) door het donkere 
naaldbos. Aan de kruising gaat u R (wit-rood) de 
bosweg omlaag langs het naaldbos. Volg geruime 
tijd de bosweg omlaag. Aan de 3-sprong met 
uitzicht op enkele loodsen gaat u RD (wit-rood) 
over het bospad. Het pad loopt door een 
naaldbos (wit/rood). Aan de T-splitsing gaat u R 
de holle bosweg omlaag. Steek de doorgaande 
weg over en loop RD (geel/wit-rood) de veldweg 
omlaag richting Awan met mooi uitzicht. Na 
geruime tijd gaat u aan de Y-splitsing bij 
wegwijzer L (51) de veldweg omhoog.  Aan de 
omgekeerde Y-splitsing gaat u RD (geel) over de 
smalle weg. Aan de 3-sprong gaat u RD (geel).  
Aan de 3-sprong, met voor u een graspad, gaat u 
L verder over de verharde weg.  
In het dorp Awan gaat u aan de ongelijke 4-
sprong RD (geel) langs huisnr. 16.   
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Maaslandse_Renaissance
https://nl.wikipedia.org/wiki/Maaslandse_Renaissance
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6. Aan de 3-sprong gaat u L de weg omhoog 
langs een oude muur.  Boven aan de T-splitsing 
gaat u L omhoog langs het kasteel van Awan  
(18e eeuw)  en de katholieke kerk Saint Pierre 
(1840), die gebouwd is op de plek van de oude 
kasteelkapel.  Boven aan de voorrangsweg gaat u 
L. Voorbij huisnr. 50 gaat u R (Awan Goza), langs 
oorlogsmonument 1914-1918.  Aan de kruising 
gaat u RD (geel). Aan de ongelijke 4-sprong 
neemt u de tweede weg L (Awan Goza).  Aan de 3-
sprong gaat u RD (geel) de veldweg omhoog. Aan 
de kruising gaat u RD (geel) door de holle 
bosweg. Aan de 3-sprong gaat u RD (blauw) de 
bosweg omhoog. Let op!  Na geruime tijd neemt u 
bij een boomstronk  (vlak vóór bordje met blauwe 
rechthoek) het eerste paadje L steil omhoog en 
loop dan naar het grote houten kruis Croix de 
Septroux, dat op 290 m hoogte staat en waar u 
mooi uitzicht heeft op Aywaille.  Loop hier bij het 
grote houten kruis R de grashelling omlaag.  
 
7. Beneden gaat u L (wit-rood) het bospaadje 
omlaag langs de afrastering. U komt uit het bos 
en volg het leuke panoramapaadje omlaag. 
Beneden aan de T-splitsing gaat u L (wit-rood) 

langs huisnr. 9  de asfaltweg omlaag. Beneden 
aan de T-splitsing neemt u de tweede weg L 
(geel) omlaag.  Vlak daarna gaat u aan de kruising  
scherp R (geel) de weg omlaag. Aan de 
omgekeerde Y-splitsing gaat u RD omlaag. 
Meteen daarna  aan de 3-sprong bij wegkruis 
loopt u RD verder omlaag.  Waar de weg naar 
rechts buigt en de vangrail begint, gaat u L langs 
de vangrail het pad omlaag. Aan het eind, vlak 
vóór de doorgaande weg en bij huisnr. 72 gaat u 
scherp L door de nauwe doorgang en volg het 
graspaadje langs de afrastering.  Beneden loopt u 
RD door de tunnel en ga dan L langs de 
doorgaande weg.  Negeer brug rechts en na 110 
m gaat u bij het bord Parcs à chiens scherp R het 
pad omlaag langs de picknickbank en volg dan R 
het pad vlak langs de Amblève.   
 

(Een eind verder heeft u achteromkijkend uitzicht op 
het grote houten kruis op de berg waar u geweest 
bent).   
 

Aan het eind van het pad gaat u R (Avenue de la 
Centenaire) over de asfaltweg terug naar de 
parkeerplaats.

Samenstelling route: Jan Nobbe. 
 
Auteur: Jos Wlazlo 
 

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.   


