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  blz 2 van 4 

 

 
Pittige ruige bospaadjes, kabbelende beekjes, mooie dennenbossen, een gigantische steengroeve, rotsen 
en een Kruiswegstatieweg zijn de ingrediënten van deze pittige boswandeling in de Ardennen. De 
wandeling begint meteen met een flinke klim naar een mooi natuurgebied en een afgelegen kluiskapel. Dan 
steekt u een skipiste/mountainbike crossbaan over naar Ferme Libert en dan volgt een schitterend ruig 
stuk langs  de bergbeek Trô Maret over stenen en rotsen.  Draag in de winter hoge wandelschoenen. U 
komt in het dorpje Mont waar u kunt pauzeren in Taverne Le Ribômont (zie openingstijden in punt 5)  en 
dan volgt een mooie afdaling naar de beek de Warche waar u langs een steengroeve loopt. U passeert een 
camping met taverne (buiten seizoen zaterdag en zondag open). Via steile grind-bosweg loopt u naar het 
dorp Chôdes. Dan daalt u langs een oude Kruiswegstatieweg af naar Malmedy, waar u nog een bezoekje 
kunt brengen aan o.a. de groet kathedraal/voormalig abdijkerk.   
 

Startadres: Gratis parkeerplaats P10  Malmundarium, Rue Devant l’Etang 1, Malmedy. 
 

U kunt ook starten op de parkeerplaats Route de la Ferme 33, Ferme Libert/Malmedy. Start dan bij punt 3. U 
kunt dan na circa 6 km pauzeren in Mont (zie openingstijden) en na 13 km in het centrum Malmedy waar 
horeca is.  
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

16,11 km  4.45 uur  210 m  530 m 
 

 
 

1091. MALMEDY 16,1 km 
 
1.  Vanaf de parkeerplaats bij het voormalig 
Benedictijns klooster/abdij loopt u terug naar de 
doorgaande eenrichtingsweg en gaat u R (Rue 
Devant l’Etang) langs de hoge huizen. **** Aan de 
4-sprong gaat u RD over de kasseienweg en via 
de mooie brug, waarop het beeld van de H. 
Johannus Nepomucenus, de brugheilige staat,  
steekt u de Warche over, een zijbeek van de 
Amblève. Meteen na de brug gaat u aan de 
volgende 4-sprong RD de steile doodlopende 
asfaltweg omhoog. Negeer zijwegen. Na bijna 400 
m, bij de inrit van huisnr 61, verlaat u de 
bebouwde kom en loopt u verder RD omhoog.  
 

(Hier bij inrit heeft u achteromkijkend mooi zicht op 
de kathedraal).  
 

200 m verder, einde asfaltweg/voorbij inrit van 
woning nr. 65  en waar de grindweg links omhoog 
buigt, gaat u RD en loopt u even verder RD 
(ExtraTrail) het smalle bospad omhoog. Even 
verder aan de 3-sprong gaat u R (ExtraTrail) het 
holle bospad omhoog, dat na 100 m links 
omhoog buigt. Na 150 m gaat u boven aan de T-
splitsing L de bosweg omhoog. Vlak daarna gaat 
u aan de 4-sprong RD verder omhoog. Na 50 m 
gaat u aan de 3-sprong R (wit-rood).  Negeer 
zijpaden en volg geruime tijd het bospad, dat na 
200 m naar rechts buigt, RD (wit-rood) boven 
door het naaldbos. Na 500 m wordt het pad een 
“vaag” pad dat meteen daarna links (wit-rood) 
door het bos steil omhoog loopt.  
 

2. Bijna 150  m verder gaat u boven aan de T-
splitsing R (wit-rood) over het smalle pad dat 
meteen links (pijl Venntrilogies) omhoog buigt 
met rechts een steile boshelling. 150 m verder 
wordt het pad een licht stijgend bospad en 100 m 
verder bij weiland wordt het pad een dalend pad. 

Volg nu geruime tijd RD het smalle dalende en 
stijgende bospad, dat na 500 m voorbij weiland 
links door het bos omlaag buigt en een breder 
bospad wordt.  200 m verder gaat u aan de 3-
sprong R (wit-rood). Vlak daarna aan de volgende 
3-sprong gaat u L (wit-rood) omlaag. Vlak daarna 
voor weiland gaat u R (wit-rood) het pad door de 
bosrand omlaag met links het weiland.  Ruim 100 
m verder, bij links gelegen parkeerplaats  en de 
witte l’Érmitage de Bevercé/Saint Antoine (1446), 
die te bezoeken is, wordt het pad een dalende 
smalle asfalt- bosweg,   
 

(De kluizenarij, die bestaat uit een kapel en 
woongedeelte, is gewijd is aan St. Antonius en is in 
1446 gebouwd. De huidige kapel stamt uit 1742 (zie 
infobord)). 
 

100 m verder gaat u aan de 4-sprong bij 
wegwijzer en rechts staande afsluitboom L (wit-
rood/groen rh) over het bos- grindpad richting 
Ferme Libert. 100 m verder wordt het pad een 
stijgende grind- bosweg en 150 m verder wandelt 
u onder hoogspanningskabels door. Negeer in 
het naaldbos zijpaden. Bij skilift aan de bosrand 
loopt u RD en loop even verder RD (wit-
rood/groene rh) door de “rioolbuis” en steek dan 
RD het mountainbike crossparcours over. Loop 
bij het verlaten van crossparcours RD (wit-rood) 
door het houten tunneltje en ga L. (Meestal kunt u 
RD langs het houten tunneltje lopen) Meteen daarna 
gaat u R de grindweg omhoog.   
 

3. Na 200 m gaat u boven aan de doorgaande weg 
bij trafohuisje en zitbank in het gehucht Ferme 
Libert R omlaag. Negeer na 50 m tegenover het 
vakwerkhuis/hotel/restaurant Ferme Libert bij 
infobord asfaltweg links omhoog.  
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Meteen daarna tegenover het (vakwerk)hotel  
Grand Champ en bij bordje “Ferm Libert” gaat u 
schuin L (wit-rood) de grind- bosweg heel even 
omhoog. Na 300 m gaat u aan de kruising van 
boswegen RD (wit-rood/blauwe rh) omlaag.  Na 
100 m gaat u aan de 3-sprong RD (wit-
rood/blauwe rh) verder omlaag. Omlaag lopend 
gaat u aan de volgende kruising  L (wit-
rood/blauwe rh) met rechts een steile boshelling. 
700 m verder passeert u een houten bruggetje en 
ziet u rechts beneden de beek Trô Maret , die u al 
eerder hoorde. Na 200 m steekt u bij watervalletje 
via brug met leuning de beek over.   
 

4. Meteen na de brug gaat u L (wit-rood/blauwe 
rh) richting Mont/Pouhon des Cuves met links de 
beek, een zijbeek van de Warche. Volg het 
rotsachtige schitterende pad langs de beek, waar 
u op enkele plaatsen gebruik kunt maken van de 
rechts gespannen stalen kabel.  Na  300 m  loopt 
het pad omhoog en wandelt u geruime tijd boven 
de beek door het prachtige smalle dal. Let op! Na 
750 m gaat u aan de Y-splitsing, met dunne beuk  
in het midden en rechts  “open” bos, L het smalle 
bospad omlaag. (U verlaat hier de 
wandelmarkeringen).  Na 100 m beneden bij houten 
brug gaat u R  het stenige pad omhoog. Let op! 
Na 30 m gaat u L over het smalle bospad en bijna 
50 m verder steekt u via stapstenen een zijbeekje 
over.  
 

(Indien het komende pad te slecht en te modderig is, 
loop dan voorbij de brug terug omhoog naar het 
hoofdpad en ga L (wit-rood). Negeer zijpaden. Na 
300 m gaat u aan de omgekeerde Y-splitsing, dit is 
vlak voor T-splitsing, scherp L over het grind- bospad 
en na bijna 150 m zit u weer op de route en volgt u 
verder het grindpad RD. Ga nu verder bij **** in dit 
punt).   
 

Volg nu het wortelpad, dat daarna een stijgend 
stenig bospad wordt, met links beneden de beek. 
Na 250 m gaat u boven L over het grind- bospad, 
dat goed te belopen is, met links beneden de 
beek. **** Negeer zijpaden. Na 700 m bij 
picknickbank, een mooie pauzeplek na 8 km 
wandelen en het keerpunt van de wandeling,  
buigt de grindweg rechts omhoog. Vlak daarna 
aan de ongelijke 4-sprong gaat u R langs de 
houten afsluitboom over het brede bos- graspad. 

(U Loopt dus niet R de grindweg omhoog).   
 

5. Na bijna 500 m gaat u aan de doorgaande weg  
R. Na 50 m, waar de doorgaande weg naar links  
buigt, gaat u aan de 3-sprong R (A la Spinette) de 
asfaltweg omlaag richting Mont met rechts een 
lange parkeerplaats. Na 250 m loopt u Mont 
binnen en passeert u enkele leuke huisjes.  
Negeer zijwegen. Na 750 m gaat u aan de 4-
sprong, met voor u een doodlopende weg, R.  
Meteen daarna aan de Y-splitsing voorbij 
bushuisje en bij groot infobord gaat u L de 
asfaltweg omlaag, die meteen daarna bij zitbank 
en groot houten kruis links (Les Closures) 
omlaag buigt.  Na 250 m passeert een kapel met 
Piëta/Maria met dode Christus op haar schoot.   
 

(Meteen voorbij huisnr. 8 passeert u links een zitbank 
met prachtig uitzicht).  
 

Beneden aan de  kruising, bij ongevalskruisje t. h. 
a. de 44 jarige Steve Götzen 15-08-2020,  gaat u 
bij infobord RD (Chemin du Spineux) de 
doodlopende weg omlaag. 
 

(Als u wilt pauzeren kunt u hier naar de leuke 
Taverne Le Ribômont lopen. Ga hier dan bij stenen 
wegkruis R (Chemin de Ribomont) en negeer meteen 
bij groot houten kruis en Lourdesgrot zijweg rechts. 
Meteen daarna aan de Y-splitsing gaat u R. Negeer 
zijwegen en volg de weg RD en na ruim 300 m komt 
u bij de taverne bij huisnr. 13. Ma.-do-vrij. open vanaf 
15.30 uur. Za. en zon. vanaf 12.30. Di. en wo. 
gesloten)   
 

Negeer zijwegen. Na 300 m, aan het eind van de 
weg bij huisnr. 31, gaat u R het pad gelegen 
tussen twee hagen omlaag. Aan het eind van de 
links staande haag, gaat u L (rode ruit) over het 
grasveld met meteen links een huis met balkons.  
Blijf boven RD over het grasveld lopen. Aan het 
eind van het grasland gaat u aan de doorgaande 
weg L (rode ruit). Vlak daarna, waar de vangrail 
ophoudt, gaat u R de grindweg omlaag en na 10 
m gaat u L het smalle bospad omlaag dat een 
eind verder door een donker naaldbos loopt. Na 
250 m gaat u aan de T-splitsing R het pad omlaag.  
Let op! Na 300 m, 50 m voorbij bocht naar links,  
gaat u bij zitbank L (rode ruit staat op achterkant 
zitbank) het steile bospad, dat na bladerenval 
slecht te zien is, omlaag.  (Na circa 25 m buigt  het 
pad naar links (slecht te zien ) en dan rechts 
omlaag). 
 

6. Na bijna 150 m steekt u beneden via 
stapstenen het beekje Warche over en gaat u R 
over het pad/via stapstenen door beek. (U 
passeert meteen een stalen afsluitboom met 
verbodsbord maar het pad is openbaar, u kunt er wel 
langs).  Vlak daarna bij houten brug gaat u RD 
omlaag met links de beek. Even verder in de 
schist zandsteengroeve gaat u RD omlaag met 
links de bosrand/beek. Vlak daarna verlaat u via 
slagboom de groeve en gaat u bij wegwijzer R 
over het brede pad met rechts de groeve en links 
in de bosrand de Warche  
 

(Meteen rechts passeert u een uitkijkplatform met 
infoborden en prachtig zicht op de imposante 
groeve/Carriéres de la Warche).   
 

Bij hoofdingang van de groeve en plaquette t. h. a 
André Thunes gaat u RD over de asfaltweg met 
links in de bosrand de Warche. Na 750 m gaat u R 
de asfaltweg omlaag en u loopt camping du 
Mouilin op. Bij de taverne met terras, een leuke 
pauzeplek met Nederlandse eigenaars,  loopt u  
RD de grindweg over de camping omlaag.   
 

(Buiten het seizoen is de taverne geopend op vrijdag 
van 16.30 en zaterdag en zondag vanaf 8.00 tot 
22.00 uur).  
 

Via betonnen brug steekt u de Warche over en 
dan gaat u L de steile bos- grindweg/kuitenbijter  
door het Forêt de la Warche  omhoog.   



  blz 4 van 4 

 

Na 500 m gaat u aan de 4-sprong RD de veldweg 
omhoog richting Chôdes.    
 

(Als u hier R gaat, dan komt u meteen bij een 
zitbank, een uitpuf – en genietplek met mooi uitzicht 
o. a. op  Bévercé).   
 

Na 250 m bij elektriciteitsdraden buigt de veld- 
grindweg naar links en wordt een licht stijgende 
smalle asfaltweg.   
 

7. Na 400 m aan de T-splitsing in Chôdes gaat u R 
omlaag en na 200 m heeft u rechts prachtig 
uitzicht. Aan de ongelijke 4-sprong gaat u RD 
(Chemin du Calvaire) de doodlopende asfaltweg 
omhoog. Negeer zijwegen. Na bijna 700 m gaat u 
aan de Y-splitsing bij huisnr. 55 R omhoog.  Na 50 
m gaat u aan de 3-sprong bij zitbank L (wit-
rood/blauwe rh) over de smalle doodlopende 
asfaltweg/beukenlaan met links de parkeerplaats 
van bungalowpark Terrasses de Malmedy en 
rechts mooi uitzicht. Aan de volgende Y-splitsing 
bij waterpomphuisje gaat u R (wit-rood/blauwe 
rh). Na 300 m voorbij het laatste huis, met het 
grote zonnepaneel in tuin, gaat u RD het bos- 
grindpad omlaag en u passeert een zitbank. Aan 
de 4-sprong bij  Calvariekapel (1728/zie infobord) 
gaat u RD en vlak daarna bij groot houten kruis 
gaat u RD het lange trappenpad langs de grote 
stenen kruiswegstaties omlaag. Negeer na 100 m 
bij  kruiswegstatie IX zijpaden en loop RD het pad 
verder langs de kruiswegstaties omlaag. Bij 
kruiswegstatie I gaat u bij infobordje R over het 
pad met links de oude stadmuur en 100 m verder  
bij afrastering ziet u links de kathedraal. Negeer 
twee zijpaden rechts omhoog.  Aan de 3-sprong, 
bij stuk vangrail, gaat u RD de asfaltweg omlaag. 
Negeer beneden zijweg rechts (Rue du Rond -
Thier)  10 m  verder gaat u L terug naar de 
parkeerplaats. 
 

 

Indien u op een andere plek buiten Malmedy bent  
gestart, steek deze parkeerplaats RD over met 
links de voormalige abdij/Benedictijns klooster. 
In de rechterhoek gaat u aan de doorgaande 
eenrichtingsweg R (Rue Devant l’Etang) langs de 
hoge huizen. Ga dan verder bij  **** in punt 1. 
 
U kunt hier ook naar het vlakbij gelegen centrum 
van Malmedy lopen waar horeca en terrassen 
zijn. Houd op de parkeerplaats links aan met links 
het voormalig Benedictijns klooster/nu 
Malmundarium. Aan het eind van het gebouw 
nabij de mooie villa’s Steisel (r)  en Lang (l), 
beiden gebouwd begin 19e eeuw, gaat u L en u 
passeert bij het mooie oorlogsmonument de 
voorkant van de voormalige abdij.  
 

(Hier bevindt zich de hoofdingang van 
het Malmundarium het toeristisch en cultureel 
centrum van Malmedy. Op de begane grond bevindt 
zich de schat van de kathedraal, leer-, papier– 
en carnavalsateliers. Op de tweede verdieping wordt 
in het Historium een tijdslijn getraceerd die de 
bijzondere geschiedenis van het Malmundarium en 
Malmedy, de stad van de Cwarmê, vertelt. Eveneens 
op deze verdieping bevinden zich ruimtes waar 
tijdelijke tentoonstellingen te bezichtigen zijn). 
 

Loop RD en dan passeert u de ingang van de 
kathedraal.  
 

(De kathedraal, met haar gigantische grote 
voorgevel, werd tussen 1775 en 1784 gebouwd en is 
gewijd aan Petrus, Paulus en Quirinus, Ze was 
de abdijkerk van het naastgelegen Benedictijns 
klooster. Het interieur is op zich vrij sober maar 
daarom ook erg mooi. In de kerk staat o. a.  een 
impressionante orgel en is de reliekschrijn van Sint-
Quirius te bewonderen). 
 

Loop verder RD en vlak daarna komt u de Place 
Albert 1, waar horeca en terrassen zijn en waar de 
obelisk met fontein uit 1781/zie infobordje, staat     

 
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.   
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https://www.malmundarium.be/nl/lederatelier/
https://www.malmundarium.be/nl/atelier-van-papier-productie/
https://www.malmundarium.be/nl/atelier-van-het-carnaval/

