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Tijdens deze zeer panoramische en open Ardennentocht, die bestaat uit een lus van 11 km en een lus van 
8,7 km, wandelt u via lus 1  eerst over een mooi paadje langs het beekje de Wayot en dan langs bosranden 
naar het dorpje Vieux Cortil.  Even later komt u in Becco en dan volgt u een panoramisch weggetje met 
mooi uitzicht.  Na een stuk door de bossen komt u in Jevoumont en via mooi pad daalt u af naar Theux 
voor een pauze op een van de terrasjes.  Lus 2 begint met een prachtig stuk langs de Hoëgne en dan loopt 
u via een bospad omhoog naar het dorpje Les Villers. Dan volgt u geruime tijd een panoramisch 
asfaltweggetje met het ene uitzicht nog mooier dan het andere!  Dan daalt u af door weilanden naar Theux 
waar u nog een lekker biertje kunt drinken. Neem zelf proviand mee. Er staan opvallend veel zitbanken 
onderweg. Hoewel er af en toe geklommen moet worden, zijn de hellingen voor iedereen goed te doen. 
Zoek een heldere dag uit want de uitzichten zijn formidabel. 
 

Startadres: Parkeerplaats Place Pascal Taskin 1, Theux. (Langs de Hoëgne). 
Neem de A27 richting Verviers en neem de afslag Theux. In Theux rijdt u via de brug de Hoëgne over en neem op 
de rotonde de vierde weg R (eenrichtingsweg) vlák langs de brug omlaag naar de parkeerplaats. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

19,31 km  5.30 uur  170 m  396 m 
 

 
 

1146. THEUX 19,3 km (11 km + 8,3 km) 
 

1. Lus 1 Staande op de parkeerplaats met uw rug 
naar het riviertje de Hoëgne gaat u L (Rue de la 
Hoëgne).  Voorbij huisnr. 12 gaat u R door het 
steegje. Aan het einde gaat u R en u loopt het 
centrum in.  Op het pleintje met monument gaat u 
aan de T-splitsing L over de eenrichtingsweg.  
Vlak daarna gaat u aan de 3-sprong R door de 
volgende eenrichtingsweg.  Aan de 3-sprong bij  
kerk gaat u L omhoog langs huisnr. 58.  Vlak vóór 
de rotonde steekt u L via het zebrapad de weg 
over en ga dan R langs huisnr. 3. Vlak daarna 
steekt u bij de rotonde RD de weg over en gaat u 
RD (rood) de smalle asfaltweg omhoog. De  
asfaltweg wordt een grindweg en neem dan het 
eerste graspaadje L (Chemin du Wayot). U 
passeert een klaphekje (rood) en volg verder het 
graspaadje door het dal van de Wayot. Voorbij 
volgend klaphekje komt u in een weiland en loop 
hier RD langs de bomenrand. Aan de overzijde 
gaat u in de rechterhoek door het klaphekje 
(rood) en volg het paadje. Neem het eerste 
klaphekje L het weiland in en ga meteen R langs 
de bomenrand. Via klaphekje loopt u RD door het 
volgende weiland. Aan het einde gaat u in de 
rechterhoek via klaphekje (rood) over het pad 
langs de afrastering.   
 

2. Na 50 m steekt u R via klaphek het bruggetje 
over en ga dan L over de smalle asfaltweg. 
Negeer veldweg links. Na 150 m gaat u aan de  
3-sprong R (wit-rood) de smalle asfaltweg 
omhoog. Rechts boven ziet u het dorpje 
Hodbomont. Aan de 5-sprong bij zitbank neemt u 
de tweede bosweg L (rood) omhoog. (U heeft hier 
prachtig uitzicht). Na 25 m gaat u aan de Y-splitsing 
L (rood). Negeer zijpaadjes. Aan de ruime  
3-sprong met markering op de boom gaat u L 
over de bosweg. (U verlaat de rode markering en 
rechts heeft u mooi uitzicht).  De bosweg wordt een 

pad met mooi uitzicht. Aan de kruising gaat u RD 
over de veldweg.  
 

3. Aan het einde, in het dorp Vieux Cortil, gaat u L 
de asfaltweg omlaag langs huisnr. 4. Steek de  
doorgaande weg over en loop RD (wit/-rood) over 
de bosweg. Negeer zijpaden. Aan de 3-sprong bij 
wit kruis bij boom gaat u L over de veldweg.  
Loop de weg omhoog. Aan de 3-sprong met 
veldweg gaat u R de verharde weg steil omhoog.  
Boven aan de T-splitsing, met voor u een kapel 
en daarachter mooi uitzicht, gaat u L door het 
dorp Becco. Bij trafohuisje gaat u de eerste weg L 
(rood) omhoog. U verlaat het dorp en volg het 
weggetje omlaag door een prachtig landschap. 
Aan de 3-sprong met doodlopende weg gaat u RD 
over de veldweg. De veldweg loopt het bos in. 
Beneden aan de 4-sprong gaat u R over het 
bospad (rode ruit). Volg nu geruime tijd het 
bospad. Aan de T-splitsing (met blauwe pijl op de 
boom) gaat u L de stenige bosweg omhoog. Aan 
de volgende T-splitsing gaat u L verder omhoog. 
(Na 20 m ziet u links op de heuvel het mooie 
Château de l’Ourlaine).  
 

4.   Aan de 3-sprong, bij 2 zitbanken, gaat u RD en 
u loopt het dorp Jevoumont binnen. Aan de  
T-splitsing met zitbank gaat u R.  
 

(Bij huisnr. 6 passeert u links een mooie oude hoeve 
met leuk binnenhofje).   
 

Aan de 3-sprong gaat u L omlaag richting Theux.  
Volg geruime tijd de weg en vlak voordat de weg 
haaks naar links buigt gaat u R het bospaadje in. 
Aan de T-splitsing gaat u L. Aan het einde gaat u 
R over de asfaltweg en meteen aan de 3-sprong L 
langs huisnr. 14. Steek de voorrangsweg over en 
loop RD omlaag. Negeer zijweg links. Aan de 
voorrangsweg gaat u L.  
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Voorbij het zebrapad met verkeerslichten neemt u 
de eerste weg R (Rue de la Hoëgne).  Aan de 3-
sprong voor brug gaat u L over de 
eenrichtingsweg. Negeer zijweg links. Vlak vóór 
huisnr. 12 gaat u L weer door het steegje. Aan het 
einde gaat u R en u komt weer op het pleintje met 
monument waar u een terrasje kunt pakken.  
 

5. Lus 2. Staande op het pleintje voor de  
T-splitsing naast het monument gaat u R. Aan de 
grote rotonde, met rechts de brug, gaat u RD 
langs een groot wegkruis.  Loop dan RD over de 
eenrichtingsweg langs de parkeerplaatsen en 
volg de weg langs het riviertje de Hoëgne. Aan de 
3-sprong bij stalen brug gaat u RD over de 
doodlopende weg langs de Hoëgne. Voorbij  
ijzeren doorgang neemt u het linker bospaadje 
omhoog en na 10 m gaat u scherp L (geel) het 
bospaadje omhoog. Volg geruime tijd het leuke 
paadje langs de Hoëgne. Negeer zijpad links.  
 

(Vlak daarna passeert u een stuw, waar de rivier een 
duik maakt van 1,5 m).   
 

Aan het einde (schrik niet van de soms blaffende 
honden!)  gaat u RD over de weg die naar links 
buigt door het dorpje Juslenville Petite. Aan de 3-
sprong gaat u R (geel).  Aan de T-splitsing voor 
huisnr. 18 gaat u L.   
 

6.  Aan de 3-sprong gaat u R (Rue des Sottais).  
Na 50 m gaat u aan de Y-splitsing R over het 
smalle pad langs de schutting.  Voorbij bruggetje 
gaat u L verder over het paadje, dat in de zomer 
overwoekerd kan zijn, na 10 m gaat u aan het 
einde L over het grindpad het bos in en u wandelt 
weer langs de Hoëgne. Neem na enige tijd, vlak 
voor een dikke boom,  het eerste paadje schuin L 
steil omhoog. Vlak daarna gaat u aan de  
T-splitsing met een dwarspaadje L.  Negeer kleine 
afsnijpaadjes en volg nu geruime tijd het bospad 
zigzaggend omhoog.   
 

(U passeert links een grot en een ruïne waar u even 
naar toe kunt lopen).    
 

Aan de 3-sprong gaat u RD (rood/wit-rood) het 
steile holle paadje omhoog.  In het dorpje Les 
Villers gaat u aan de 3-sprong, bij huisnr. 22,  RD. 
(U heeft hier mooi uitzicht).  Meteen daarna aan de  
3-sprong bij zitbank gaat u R (wit-rood/blauw) de 
smalle asfaltweg omhoog. Let op! Na 10 m gaat u 
R het weiland in en steek dan schuin links het 
weiland over naar de bosrand. (Als dit weiland 
dicht is volg dan even de weg en ga dan R via het 

klaphek over het pad). Boven bij bosrand en 
ijzeren hek gaat u via het klaphekje (wit-
rood/blauw) over het pad langs de afrastering.   
 

7.   Bij huisnr. 1 volgt u het smalle asfaltweggetje 
met prachtig panorama. Negeer doodlopende 
veldweg rechts en daal het weggetje af. Aan de 
kruising met schitterend uitzicht gaat u R 
omhoog richting Trancrémont.  Volg enige tijd de 
weg. Voorbij huisnr. 45 gaat u L over het paadje 
gelegen tussen heggen. Aan de kruising met 
smal weggetje en prachtig uitzicht gaat u RD het 
begroeide graspaadje omlaag. Aan het einde bij 
zitbank gaat u R over het panoramische 
asfaltweggetje. In het echte Ardennendorpje 
Rondehaie gaat u aan de 3-sprong bij zitbank R 
de weg omhoog. Vlak daarna gaat u aan de  
3-sprong RD (blauw/wit-rood). Negeer bij 
afsluitboom veldweg rechts. Aan de T-splitsing 
met doodlopende weg gaat u L (wit-rood) langs 
een prachtige oude kasteelhoeve. Aan de  
3-sprong gaat u RD. Na 20 m gaat u aan de  
Y-splitsing L (rood-witte X).  (U verlaat de rood-
witte route).  Aan de 3-sprong gaat u RD en volg 
geruime tijd het panoramische weggetje.   
 

8.   Ca. 30 m voor plaatsnaambord Theux gaat u 
bij breed ijzeren hek R door het klaphekje het 
weiland in.  Ga meteen R en loop nu schuin, iets 
naar links, door het weiland richting 
afrasteringspalen. Waar 2 palen korter bij elkaar 
staan (hier staat ook een ijzeren markeringspaal 
(groen)), gaat u RD het weiland omlaag richting 
beneden staand ijzeren hek. Bij dit ijzeren hek 
gaat u even L langs de bosrand en na 20 m gaat u 
(moeilijk te zien) R via klaphekje over het 
bospaadje. Voorbij infobord buigt het graspad 
links omhoog.  Bij huis buigt het pad naar rechts 
en volg dan bij huisnr. 40 de asfaltweg. U 
passeert een camping. Aan de 3-sprong gaat u L 
(Rue des Rualettes) de weg omlaag. Neem nu het 
eerste kasseienvoetpad R omlaag. Beneden in 
Theux steekt u de doorgaande weg over en loop 
RD het parkje in. Ga dan meteen R over het 
grasveldje en loop L langs de zitbank door het 
stenen poortje bij het onbewoonde huis.  Aan de 
voorkant van dit huis gaat u R over de 
parkeerplaats. Voor de kerk gaat u L.  Aan de  
3-sprong gaat u L richting Verviers. Op het 
centrumplein met monument gaat u scherp R.  
Voorbij huisnr. 7 gaat u L voor de derde maal 
door het steegje. Aan het einde gaat u L terug 
naar de parkeerplaats. 

 
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.   

 


