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Deze zeer leuke Ardennenwandeling bestaat uit twee lussen van 6,5 km die u ook afzonderlijk kunt lopen. 
Lus 1 wandelt u eerst langs de forellenkwekerij en dan door de bossen langs de Ruisseau de Chevral. U 
loopt een mooi stuk door weilanden en dan volgt een stuk met smalle bospaadjes over een heuvelrug. Het 
laatste stuk volgt u een avontuurlijk paadje langs het water van de Ruisseau de Martin Moulin.  Tijdens lus 
2 (die start bij punt 5) loopt u over een leuk paadje helemaal omhoog naar het dorpje Mont. Dan volgt een 
schitterend en panoramisch stuk langs weilanden met mooie uitzichten. Na een stuk door het bos heeft u 
een prachtige blik op Achouffe.  Als u beide lussen loopt, kunt u tussendoor fijn pauzeren in de taverne.  U 
kunt natuurlijk ook maar 1 lus lopen. Groepen kunnen in de brouwerij een rondleiding krijgen (Reserveren).  
 
Startpunt: Brasserie – Taverne D’Achouffe, Achouffe 32, Achouffe – Wibrin. 
(Neem de A2 Luik-Luxemburg en neem afslag 51 Houffalize).   
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

12,81 km  4 uur  145 m  294 m 

 

 

1107. ACHOUFFE 12,8 km – 6,3 km – 6,5 km 
 
Start lus 1: 
1.  Staande op de parkeerplaats met uw gezicht 
naar de Chouffe-shop gaat u L langs de taverne. 
Aan de kruising gaat u R richting kapel.   Voorbij 
de St. Josephkapel gaat u R de doodlopende weg 
omlaag langs de brouwerij. (In de kapel, die 
gebouwd is begin 19e eeuw, staat een beeld van 
Madonna met Kind (17e eeuw) en een beeld van de 
H. Rochus (18e eeuw). 
 
U loopt het bos in en aan de 3-sprong gaat u L de 
grindweg omhoog. Aan de Y-splitsing gaat u L 
(alle markeringen) het grindpad omlaag langs de 
vijvers/forellenkwekerij. Aan de Y-splitsing gaat u 
L (blauwe+) langs de afrastering. Waar de 
afrastering naar links buigt, gaat u RD (blauw/wit) 
het bospad in. (Bij hoog water neemt u het rechter 
pad en gaat u rechts omhoog, boven aan de T-
splitsing L en negeer paadje links omlaag. En ga 
verder bij ***) Het pad loopt even door het bos en 
langs de beek en aan de T-splitsing gaat u L 
(rood/blauw) langs nog een vijver. ***Na geruime 
tijd negeert u bij markeringspaal een begroeide 
bosweg scherp rechts en blijf langs de Ruisseau 
de Chevral lopen. Neem de eerste houten brug L 
de beek over en ga dan aan de 3-sprong RD 
(blauwe+) het bospad omhoog.  Negeer een 
bosweg scherp links en loop door het naaldbos.   
 
2.  Bij de bosrand gaat u voorbij de zitbank L het 
graspaadje omhoog door het weiland met links 
van u de bosrand en bij de afrastering buigt u R. 
Blijf de afrastering volgen. (Achteromkijkend heeft 
u een mooi uitzicht op het dal).  Boven aan de 
asfaltweg gaat u L en na 10 m gaat u R over de 
betonplatenweg. Bij dennenplantage volgt u RD 
de grindweg. Negeer beboste inrit links naar huis 
en dan wandelt u langs een naaldbos.  Vóór poort 
gaat u R (groen) over het paadje langs de 
afrastering. In het bos blijft u vlak langs de 
afrastering omlaag lopen (groen).  Waar de 
afrastering links omhoog buigt, loopt u schuin L 
het bospad omhoog. (U kunt ook de afrastering 

blijven volgen.) Even verder loopt u RD omhoog 
langs de afrastering.  Boven bij de poort gaat u R 
(groen) over de bosweg.   
 
3.  Aan de T-splitsing met mooi uitzicht gaat u L 
(blauwe+).  Vlak daarna gaat u aan de 3-sprong R 
(blauw) het leuke alpinepaadje omlaag en weer 
steil omhoog. (Boven heeft u vlak vóór de bosrand 
achteromkijkend mooi uitzicht over het dal). Boven 
volgt u RD (blauw) het bospaadje. Het paadje 
buigt links omhoog. Boven aan de T-splitsing 
gaat u R (blauw) langs het weiland. Volg dan 
geruime tijd het bospaadje (blauw) omlaag en 
daarna weer omhoog en bijna boven negeert u 
zijpaadje rechts (blauw). Vlak daarna gaat u 
helemaal boven op de heuvel R over de kam. U 
daalt een steil paadje af. Beneden gaat u L over 
de bosweg en meteen daarna aan de Y-splitsing 
gaat u R (blauw) over het bospad.  Boven op de 
heuvel volgt u het brede pad naar rechts en na 10 
m gaat u R het smalle paadje in. Kort daarna 
negeert u paadje schuin rechts omlaag en volgt u 
het steile paadje (blauw) omlaag langs de 
bosrand.  
 
4. Beneden aan de 3-sprong van beken gaat u L 
over het bospad en even verder loopt u langs de 
Ruisseau de Martin Moulin.  Volg geruime tijd het 
avontuurlijke paadje langs de beek en steek dan 
via de eerste houten brug R de beek over. Meteen 
daarna aan de T-splitsing gaat u L verder langs 
de beek.  Na geruime tijd negeert u zijpad links 
(blauw) en waar de beek voorbij een paar rotsen 
naar links buigt, volgt u het pad RD door de 
bosrand met links de afrastering van een  
weiland.  Negeer zijpaden rechts. Aan de 
doorgaande weg terug gaat u L naar de taverne 
waar u nog iets kunt eten of drinken. Zowel de 
zaak rechts als links behoort aan de sponsor van 
deze wandeling.   
 
 
 



 

 
Start lus 2:   
5.   Staande op de parkeerplaats met uw gezicht 
naar de Chouffe-shop gaat u R.  Negeer zijweg 
links naar enkele huizen en ga dan meteen L 
(rood) het bospaadje langs de afrastering 
omhoog.  Volg het pad RD met links een weiland. 
Via een nauwe doorgang (wit/rood) gaat u RD 
omhoog met rechts van u een weiland en volg 
dan de veldweg.  Na enige tijd wordt de veldweg 
een smalle asfaltweg.  Boven aan de 3-sprong op 
een hoogte van 420 m gaat u L (wit-rood) over de 
veldweg.  Negeer na 25 m zijpad rechts en volg 
geruime tijd het leuke pad met rechts van u een 
mooi groen dalletje.  Boven aan de T-splitsing 
gaat u R over de asfaltweg. (U verlaat hier de 
wandelmarkering).  U loopt het dorpje Mont 
binnen. Aan de T-splitsing gaat u R richting de 
kerk.  Aan de 3-sprong voor de kerk Saint Pierre 
gaat u L omlaag.  Aan de volgende 3-sprong gaat 
u weer L. Vlak daarna aan de Y-splitsing gaat u 
ook L (rood).   
 

6.  U verlaat het dorp. Aan de doorgaande weg 
gaat u L.  Na 30 m gaat u scherp R (rood) de 
smalle asfaltweg omhoog. Bij wegkruis wordt de 
asfaltweg een veldweg.  Op het hoogste punt gaat 
u aan de kruising R over het graspad.  Volg nu 
geruime tijd het mooie panoramapad met rechts 
uitzicht op Mont.  Bij enkele huizen volgt u even 
RD de asfaltweg. Aan de 4-sprong gaat u RD over 
het pad. Aan de kruising met veldweg gaat u RD.   
 
7. Aan de T-splitsing gaat u R de verharde 
veldweg omlaag.  Vlak voor de doorgaande weg  
gaat u L (rood) over de smalle asfaltweg. Aan de 
3-sprong bij zitbank gaat u RD (rood).  Aan de Y-
splitsing gaat u R (rood) de veldweg omhoog.  Bij 
de bosrand gaat u RD over de bosweg.  Aan de 3-
sprong, met links een weiland, gaat u R (rood) het 
bospad omlaag.  (Als u uit het bos komt, heeft u 
prachtig uitzicht op Achouffe.) Negeer bijna 
beneden graspad links. Helemaal beneden gaat u 
L langs de doorgaande weg terug naar de 
taverne, de sponsor van de wandeling,  waar u 
nog iets kunt eten en drinken. 

Auteur: Jos Wlazlo 

 

Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij Wandelgids Zuid-Limburg. Niets van deze wandelroute mag worden 
gekopieerd, verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.   

 

 


