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Tijdens deze pittige Ardennentocht wandelt u eerst langs het mooie Lac des Doyards en dan klimt u steil 
omhoog over een rotsachtig bospaadje. U komt in het dorpje Le Comté en dan loopt u omhoog naar het 
dorp Provèdroux. Dan volgt u een mooi panoramaweggetje naar het dorp Cierreux en gaat het door de 
bossen naar de rand van Salmchâteau.  Dan volgt de tweede steile klim langs rotsen en stenen en volgt u 
boven een graspad met schitterend uitzicht op Vielsalm. Via een Kruisweg daalt u af naar Vielsalm en via 
een leuk hoekje komt u weer aan de grote weg die u volgt naar de herberg met leuk tuinterras. Neem zelf 
proviand mee en eventueel een wandelstok voor de hellingen.  Tip: Blijf lekker slapen in de herberg en doe 
de volgende dag nog wandeling 729. 
 

Startadres: Herberg Baton Rouge, Rue de la Grotte 21, Vielsalm. Tel:0032-80398401. De herberg is geopend 
van begin april t/m eind oktober. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

20,18 km  5.45 uur  191 m 524 m 
 

 
 

1109. VIELSALM  20,2 km  
 

1. Met uw rug naar de herberg steekt u de 
doorgaande weg over en gaat u R over het 
trottoir.  Bij de ingang van Centerparcs gaat u RD. 
Voorbij het tankstation negeert u zijweg links. 10 
meter verder gaat u aan de 3-sprong R langs 
huisnr. 11.  U steekt de Salm over. Boven aan de 
kruising, met rechts de spoorlijn, gaat u RD over 
de asfaltweg langs de spoorlijn. Negeer zijweg 
links en loop RD langs het meer Lac des Doyards. 
Vlak voor de rood/witte slagboom gaat u schuin L 
het pad omlaag vlak langs het meer.  Aan het eind 
van het meer gaat u aan de 3-sprong bij brug RD 
langs de Salm. Neem dan de eerste brug L 
(Receptie).  Circa 20 m verder gaat u bij 
wandelmarkeringspaal R (geel/groen)  de trap 
omhoog.  Na 30 m gaat u aan de T-splitsing voor  
muur R (geel) langs het gebouw. Loop RD over de 
parkeerplaats. Aan het eind gaat u L en meteen 
daarna aan de voorrangsweg gaat u R (geel).   
 

2.   Voorbij huisnr. 6 gaat u aan de 3-sprong R  
omlaag richting Rencheux.  Negeer zijwegen en 
loop de weg omhoog. Boven steekt u de spoorlijn 
over en aan de kruising bij markeringspaal gaat u 
RD de veldweg omhoog.  Let op!  Na 10 m gaat u 
bij brievenbus 44a  L het zeer steile bospaadje 
omhoog.  Steek de bosweg over en loop RD het 
bospaadje omhoog.  Aan de T-splitsing bij een 
mountainbikeschans gaat u R verder omhoog en 
klim dan meteen links vlak langs de rotsen over 
de graspollen en rotsen omhoog. 
 

(Als u dit te steil vindt, loop dan terug naar de 
mountainbikeschans en ga L het pad omhoog).   
 

Aan de omgekeerde Y-splitsing met het 
mountainbikepad gaat u RD.  Boven op een 
hoogte van 532 m N.A.P. passeert u een 
mountainbikeschans en volg RD het pad.  Negeer  
bosweg rechts.   
 

3. Vlak daarna gaat u aan de kruising bij 
afsluitboom R (geel-rood) over de bosweg. Aan 
de 3-sprong loopt u RD.  (U verlaat hier de 

geel/rode route). Na enige tijd negeert u een 
graspad schuin rechts. Een eind verder negeert u 
bosweg links en daarna heeft u rechts mooi 
uitzicht.  Voorbij dit open stuk gaat u aan de 
kruising van boswegen L (geel) en even verder 
loopt u langs een gekapt bos.  Aan de T-splitsing 
met prachtig uitzicht gaat u R (geel) omlaag.  U 
komt uit het bos en loop de weg helemaal 
omlaag. Beneden aan de asfaltweg in het dorpje 
Le Comte gaat u R langs een huis met muurkruis.  
Aan de omgekeerde Y-splitsing gaat u RD. Even 
verder aan de Y-splitsing gaat u L (geel) de weg 
omlaag. U passeert links een zitbank. Steek de 
voorrangsweg over en loop RD de asfaltweg 
omhoog. Aan de 3-sprong gaat u L (geel) de 
veldweg omhoog.  Negeer alle zijwegen. Naar 
boven lopend passeert u een lang smal naaldbos 
aan uw linkerzijde. Na deze lange klim gaat u 
boven aan de 3-sprong (links begint een 
naaldbos) R (geel), met rechts een gekapt bos 
(2018).  Volg de weg omlaag.   
 

4.   Aan de T-splitsing gaat u L (geel).  Na 50 m 
gaat u aan de 3-sprong R (geel) over de 
asfaltweg.  Negeer inrit rechts richting loodsen. 
Na enige tijd passeert u een schuilhut, een prima 
pauzeplek na 8,5 km.  Boven aan de T-splitsing 
gaat u L  (geel) en u loopt het dorp Provèdroux 
binnen. Aan de 3-sprong bij zitbank gaat u R de 
weg omhoog.  Boven aan de ruime Y-splitsing 
gaat u L (geel).  Aan de 3-sprong bij zitbank gaat 
u L verder over de asfaltweg. (U verlaat hier de 
gele route). Na geruime tijd voorbij een zitbank 
buigt de weg naar links. Aan de T-splitsing met 
zitbank gaat u R (rood) omlaag.  Bij huis buigt de 
weg links omlaag en ziet u rechts een meertje. 
 

(Aan het eind van dit meertje kunt u R een bospaadje 
inlopen voor mooie uitzichten op het meer. Aan het 
eind voor een sluisje moet u terug).  
 

De asfaltweg wordt een grindweg.  

tel:0032-80398401
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Aan de ruime T-splitsing voor  
hoogspanningscentrale gaat u R over de 
asfaltweg.   
 

5.   Aan het eind gaat u R over de grasberm langs 
de voorrangsweg. (Blijf rechts lopen).  De weg 
buigt naar rechts en loop naar beneden over het 
gras richting  spoorlijn.  Aan het eind loopt u RD 
langs de slagboom omhoog, steek de 
voorrangsweg over en ga R over de grasberm.  
Aan de 3-sprong gaat u L over de weg en even 
verder steekt u de Salm over. In het dorp Cierreux 
gaat u aan de 3-sprong RD (rood).  Boven aan de 
T-splitsing bij zitbank en kapel gaat u L 
(blauw/wit-rood).  Bij het plaatsnaambord “Einde 
Cierreux” gaat u L (wit/rood) over de veldweg.  
Volg geruime tijd de bosweg. Aan de kruising met 
begroeid pad gaat u RD.  Aan de kruising gaat u 
RD (geel-rood).  Na geruime tijd gaat u aan de 3-
sprong RD. Aan de Y-splitsing gaat u R. Aan de 
ongelijke 4-sprong  gaat u L en u loopt langs een 
weiland met mooi uitzicht.  Aan de 3-sprong gaat 
u RD (geel-rood) langs het weiland.  Aan de Y-
splitsing gaat u R geel-rood) het bospad omlaag 
langs een kapel en Kruiswegstatie. U steekt een 
weiland over met mooi uitzicht en dan loopt  u 
een steil bospad omlaag langs de Kruiswegstatie.   
 

6. Voorbij de laatste Kruiswegstatie met nr. 1 gaat 
u scherp R de asfaltweg omlaag.  Aan de 
ongelijke 4-sprong neemt u de tweede weg L 
omlaag langs huisnr. 16.  Na 50 m gaat u aan de 
3-sprong bij verkeersspiegel R (wit-rood) het 
steile weggetje omhoog. Na 100 m gaat u bij 
keien L het pad omhoog richting rotswand.  
Boven op het grasveld gaat u meteen L het 
paadje omhoog met rechts een heuvel.  Vlak voor 
huis en uitzicht op het dorp Salmchateau gaat u R 
omhoog.  Na een steil stuk volgt u even een vlak 
stuk door het bos.  Bij een groep met mos 
bedekte rotsen klimt u RD langs  het met mos 
bedekte muurtje aan de rechter zijde verder 
omhoog. Loop helemaal omhoog en boven aan 
de kruising bij hoge afrastering gaat u L. Ga door 

het klaphek en volg RD het panoramische 
graspad met schitterend uitzicht.  (Links ziet u de 
rotskam waar u aan het begin omhoog bent 
geklauterd). U passeert een houten 
uitzichtplatform met magnifiek panorama. 
(Mogelijk ziet u hier geiten en een bok). U gaat door 
het klaphek en volg het pad omhoog. Negeer 
zijpad rechts omhoog.  
 

7. Aan de kruising met bospad gaat u RD over de 
bosweg.  Aan de 3-sprong bij markeringspaal 
gaat u RD. Meteen daarna  gaat u aan de 3-sprong 
bij infobord L het pad omlaag onder de 
hoogspanningskabels door.  Aan het eind gaat u 
R over het asfaltweggetje langs de muur.  Aan de 
T-splitsing gaat u L (wit-rood) de weg omlaag. 
Negeer alle zijwegen. Aan de rotonde gaat u RD 
richting centrum.  U loopt Vielsalm binnen. 
Negeer zijweg links en voorbij monument gaat u 
aan de 3-sprong RD.  Negeer zijweg rechts en 
links. Aan de kruising gaat u R (Rue Vielle 
Chavée).  Voorbij het laatste links gelegen huis 
loopt u RD over het gras langs een Sherman tank.  
Steek nu L de doorgaande weg over, ga even R 
richting Aldi en na 10 m gaat u scherp L de 
asfaltweg omlaag gelegen tussen twee muren.   
 

8. Negeer eenrichtingsweg links omhoog. 5 Meter 
verder gaat u L over het bospaadje langs een 
oude kapel en langs de beek.  Steek via het eerste 
bruggetje R de beek over en voor de 
voetbalkantine gaat u L langs de beek.  De weg 
buigt naar rechts langs het voetbalveld. Aan de 
asfaltweg  gaat u L langs een vijver.  Aan de T-
splitsing voor de camping gaat u L (rood).  Boven 
aan de voorrangsweg gaat u R. Negeer alle 
zijwegen en na enige tijd komt u weer bij de 
herberg, de sponsor van deze wandeling, waar u 
binnen of op het mooie rustige tuinterras welkom 
bent voor een hapje en drankje. De Nederlandse 
uitbaters vernemen graag wat u van de wandeling 
vond. 
  

 
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.   
 


