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Ten zuiden van de stad Aywaille ligt het dorpje Houssonloge. Tijdens deze echte Ardenentocht wandelt u
door het mooie dal van het riviertje Le Pouhon naar het dorpje Faweux en dan struint u door de bossen
naar het prachtige witte kasteel Grimonster. Voorbij het dorpje La Rouge Minière komt u bij een imposant
kloostercomplex waar nu een college is gevestigd. Aan de muur hangen allerlei bekende foto’s. Na een
stuk door ruige bossen daalt u af naar Harzé en klimt u omhoog naar het startpunt. Het is een afwisselende
route met genoeg te zien. Neem zelf proviand mee.
Startpunt: Parkeerplaats voor de kerk van Houssonloge, Rue de Lorcé (nabij huisnr.7), Houssonloge.
(Parkeer voor links van de kerk).
GPS afstand

Looptijd

Hoogteverschil

Totaal omhoog

15,70 km

4.30 uur

152 m

452 m
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1212. HOUSSONLOGE 15,7 KM
1. Met uw rug naar de parkeerplaats en de kerk
gaat u L de weg omlaag en houd rechts aan. (Dus
rechts langs het monument). Beneden aan de
kruising met verkeerslichten gaat u RD (Rue des
Tilleuls) langs huisnr. 1A. Aan de 3-sprong voor
huisnr. 5 B gaat u L de weg omhoog. Boven volgt
u enige tijd de verharde weg. Waar de weg rechts
omhoog buigt, gaat u RD langs het bord “einde
watergebied “ het bospad omlaag Beneden gaat
u bij mooie villa links door de poort en ga dan
meteen R de veldweg omlaag met links het beekje
Le Pouhon. U passeert een manege en volg de
grindweg RD (wit-rood/blauw-geel) langs de beek.
Aan de Y-splitsing bij gedenksteen gaat u R
omhoog tussen de schuilhutten door. Voorbij de
hutten gaat u L en ga dan meteen R (geel-blauw/
wit-rood) richting kapel. Aan de 3-sprong gaat u
RD (geel) omhoog en dan komt u bij de Chapelle
Saint Anne. Voorbij de kapel volgt u RD (geel) het
stenige pad omhoog. Aan de 3-sprong gaat u L
(geel) met links doorkijkjes over het dal. Na enige
tijd loopt het pad door een naaldbos. Aan de 3sprong nabij huis gaat u RD (geel).
2. Aan de asfaltweg gaat u L (wit-rood) omlaag
langs het huis. Beneden bij het eerste huis gaat
u L (wit-rood/Chemin de la Collard) over het pad.
Voorbij stenen kruis steekt u de beek over en
volgt u RD het bospad. Boven aan de 4-sprong
met doodlopende weg gaat u RD de asfaltweg
omhoog. Boven aan de T-splitsing bij kapelletje
gaat u R door het dorpje Faweux. Aan de 3sprong bij toren gaat u L over de veldweg. (Als u
hier 100 m RD loopt, dan ziet u rechts een imposante
kasteelhoeve). Aan de T-splitsing gaat u L (geel)
de asfaltweg omhoog. U loopt Ernonheid binnen.
Boven aan de T-splitsing gaat u R (geel/Rue de la
Fourche). Boven aan de 3-sprong gaat u RD
langs huisnr. 167. Vlak daarna gaat u aan de
volgende 3-sprong verder RD.
Voorbij
speeltuintje gaat u aan de ruime Y-splitsing R
(geel/geel-rood) de weg omlaag.
3. Aan de 3-sprong bij houten hek gaat u RD en u
verlaat het dorp. Aan de 3-sprong bij houten
loods gaat u RD. De weg wordt een veldweg en
bij ijzeren hek aan de bosrand gaat u RD (witrood) langs de bosrand. Het pad loopt omhoog
door een naaldbos (geel/rood) en volg dan verder
het pad langs beuken en eiken. Aan de 3-sprong
gaat u RD (geel-rood/geel). Volg geruime tijd het
dalende bospad RD (geel-rood). Aan de Tsplitsing gaat u L (geel-rood) het met stenen
verhard bospad omlaag. Aan de 4-sprong bij
afsluitbomen gaat u R het weiland in en na 50 m
heeft u bij de heuvelrand een mooi uitzicht op het
kasteel Grimonster. Loop terug naar de 4-sprong

en ga R (geel) verder de weg omlaag. Aan de
omgekeerde Y-splitsing gaat u RD omlaag langs
de vijver. Aan de 3-sprong bij de ingang van het
kasteel gaat u L. (U mag best even R het pad
omhoog lopen om naar het kasteel te kijken). Aan
de 3-sprong gaat u RD (blauw-wit/geel-rood)
langs het witte huis. Blijf de weg volgen langs de
kabbelende beek en voorbij de brug en huis loopt
u de weg omhoog.
4. Waar de asfaltweg naar rechts buigt, loopt u
RD (wit-rood) de stenige bosweg omhoog. Aan
de kruising gaat u R (wit-rood) het holle
bospaadje omhoog. Boven bij rechts gelegen
oud nog bewoond huisje volgt u het
asfaltweggetje omhoog. Aan de 3-sprong bij
monument gaat u RD (wit-rood/Chemin de la
Tannerie). U bent nu in het dorp La Rouche
Minière. Voorbij huisnr. 11 gaat u R de veldweg
omhoog. (Als u voorbij huisnr. 11 nog 30 m RD
loopt, dan ziet u rechts de bijzondere kerk met zuilen
en Mariabeeld boven de ingang). Volg geruime tijd
het pad met rechts doorkijkjes over het dal. In het
bos gaat u aan de 3-sprong L (wit-rood) het
bospad omhoog. Loop het stenige pad langs het
weiland en naaldbos omhoog. Aan de kruising bij
zitbank, een mooie pauzeplek na 10 km lopen,
gaat u RD (wit-rood) over het pad onder
struikgewas door. Het pad buigt rechts omhoog.
Aan de 3-sprong bij wegwijzer gaat u RD (witrood). In het bos volgt u RD (wit-rood) het
bospad. Aan het eind van de afrastering gaat u
aan de 4-sprong RD (wit-rood) het holle paadje
omhoog. Negeer zijpaden en blijf de wit-rode
route omlaag volgen.
5. Steek de doorgaande weg over en loop RD
langs de oude muur van het seminarie. Aan de 3sprong bij de toren gaat u R omhoog langs het
complex, waarin nu het College Saint Roch
Ferrières is in gehuisvest. Meteen waar rechts de
gebouwen eindigen, gaat u R vlak langs het
gebouw. Voorbij huisnr. 8 gaat u R door de poort
het binnenhof binnen waar u het imposante
seminarie kunt bekijken. (Links op de muur staan
foto’s van bekende mensen, herkent u ze allemaal?).
Loop terug door de poort en ga meteen R de
stenen trappen omhoog. Boven voor de toren
gaat u L door de ijzeren poort, steek de
doorgaande weg over en loop RD (geel) de
veldweg omhoog.
Aan de 3-sprong bij de
bosrand gaat u RD over de bosweg langs een
stenen wegkruis. Boven negeert u twee
veldwegen en volgt u RD (geel) de stenige
veldweg. Aan de T-splitsing bij het stenen kruis
St. Christopfe of Christophe gaat u L (groen) over
het bospad.
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6. Aan de 3-sprong gaat u R (groen) over het
graspad langs een rij bomen. Negeer zijpad
rechts. Aan de T-splitsing gaat u R (groen) over
het brede graspad. Aan de kruising gaat u L
(groen/geel/wit-rood) de stenige bosweg omhoog.
Negeer bospad rechts. Aan de ruime kruising van
veldwegen gaat u RD (groen/geel). Aan de 3sprong bij 2 zitbanken gaat u RD (groen) de
asfaltweg omlaag richting het dorp Harzé.
Beneden aan de T-splitsing gaat u L (geel/ witrood). Vlak daarna gaat u aan de 3-sprong RD
(geel/wit-rood) omlaag.
Aan de 3-sprong bij
huisnr. 18 gaat u RD (geel/wit-rood) omlaag. Na
50 m aan de 3-sprong verder RD (geel/wit-rood).
Beneden in het dorp gaat u voorbij huisnr. 1 aan
de
ongelijke
4-sprong
RD
(Rue
du
Chaffour/geel/wit-rood)
de
eenrichtingsweg
omlaag.

7. Beneden steekt u de doorgaande weg over en
gaat u R (Rue Pré de Lhoneux/geel) de weg
omlaag langs huisnr. 3. Voorbij huisnr. 19 buigt
de doorgaande weg naar links. Aan de 3-sprong
bij huisnr. 21 gaat u R de asfaltweg omhoog.
Voorbij de voetbalkantine volgt u de grindweg
omhoog.
De grindweg wordt een asfaltweg.
Voorbij de rotonde bij de school loopt u RD de
asfaltweg
omhoog.
Steek
boven
de
voorrangsweg over en loop RD (geel) de
asfaltweg omhoog. Aan de 3-sprong gaat u RD
(Zone 30). (Schuin links ziet u alweer de kerk liggen).
Voorbij huisnr. 27 gaat u aan de Y-splitsing L
(Rue du Rixhon). Aan het eind gaat u R. Aan de
kruising met verkeerslichten gaat u L en volg de
weg omhoog naar de kerk en parkeerplaats.
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