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Tijdens deze panoramische en pittige dagtocht midden in de Ardennen begint u met een spectaculaire klim
over een rotspaadje dat met touwen beveiligd is (Alleen voor ervaren wandelaars, kinderen onder
begeleiding). U loopt door bossen naar het dorpje Aisomont en dan daalt u met mooi uitzicht de heuvel af
naar een afgelegen huis. Dan volgt de bosklim van de dag en klimt u zo’n 150 m omhoog naar de rand
van het dorp Henumont. Met prachtige uitzichten daalt u af naar het dorpje La Vaulx Richard en via leuke
paadjes daalt u verder af naar de Amblève. Langs de rivier loopt u de stad Stavelot binnen naar de Oude
stadspoort en het imposante museumgebouw. Dan kronkelt u over voetpaadjes naar Les Etangs, een park
met mooie vijvers. U verlaat de stad en wandelt langs het prachtige dal naar een afgelegen huis. Via een
pad langs de Amblève komt u weer bij het vakantiepark met brasserie met wisselende openingstijden. Bel
even een dag van te voren of het open is. Neem voldoende proviand mee, In Stavelot zijn genoeg terrasjes.
U kunt de route inkorten tot 7,2 km.
Startpunt: Domaine Longpré, Route de trois Ponts 175, Stavelot.
U rijdt de inrit in naar het park en parkeer meteen links op de parkeerplaats.
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1227. Stavelot 18,8 km – 7,2 km
1. Met uw rug naar de parkeerplaatsen gaat u L
langs de receptie. Aan de Y-splitsing gaat u R
omlaag. Let op! Voorbij huisnr. 414 gaat u R
naar de rivier en volgt u L het grindpad langs de
rivier. Bij wandelbord steekt u R (rood) via stalen
brug de Amblève over. Meteen na de brug gaat u
R over het bospad. Klim het rotspad langs de
touw omhoog (Alleen voor ervaren wandelaars,
kinderen alleen onder begeleiding!. Beklimming
geschiedt geheel op eigen risico). Circa 10 m vóór
houten platvorm gaat u L omhoog. Bij
uitzichtpunt gaat u L verder het rotspad omhoog
nu zonder touw. Circa 10 m vóór u boven komt,
gaat u R over het bospaadje. U komt uit het bos,
negeer smal paadje links en vlak daarna gaat u
aan de T-splitsing L over de veldweg. Aan de
volgende T-splitsing gaat u R de veldweg
omhoog. Aan alweer een T-splitsing gaat u R het
asfaltweggetje omhoog. Aan de 4-sprong voor
huis gaat u L (wit-rood) de bosweg omhoog. Aan
de T-splitsing bij wit wegkruis gaat u L over de
asfaltweg langs huisnr. 4.
2. U loopt het dorpje Aisomont binnen. Aan de
omgekeerde Y-splitsing bij wegkruis en huisnr.
32 gaat u scherp L over de asfaltweg. Voorbij
huisnr. 31 volgt u RD de holle veldweg. Aan de Ysplitsing gaat u R (Extra Trail) de veldweg omlaag
met mooi uitzicht.
De weg loopt door een
naaldbos omlaag. Aan de 3-sprong gaat u RD het
grindpad omlaag met mooi uitzicht. Aan de Ysplitsing gaat u R (Extra Trail) omlaag richting
huis. Beneden gaat u aan de 3-sprong R, steek
het beekje over en volg het pad langs het huis.
(Degene die de 7,2 km loopt gaat hier aan de 3sprong L. Negeer zijpaden links en volg geruime tijd
het pad door het beekdal. Aan de T-splitsing gaat u L
de veldweg omhoog langs een huis. Ga dan verder
bij punt 8).

Let op! Waar het pad een veldweg wordt en
omhoog loopt, neemt u het eerste paadje R de
berm omhoog richting grijze trafokast. Boven
steekt u de doorgaande weg over en gaat u R
langs de weg met rechts mooi panorama. Negeer
bosweg scherp links.
3. Aan de 4-sprong. met rechts een inrit. gaat u L
de steile bosweg omhoog. Aan de omgekeerde Ysplitsing gaat u RD de stenige bosweg omhoog.
Aan de Y-splitsing gaat u R (blauw/wit) omhoog.
Na geruime tijd omhoog lopen gaat u aan de Ysplitsing L (blauw/wit) door het bos omhoog. U
komt uit het bos en boven gaat u aan de Tsplitsing voor naaldbos R (blauw/wit) de veldweg
omhoog langs de bosrand. Aan de kruising gaat
u RD (blauw/wit) door een naaldbos omhoog.
Negeer zijpaden en loop helemaal omhoog langs
een privaatbos. Steek de doorgaande weg over
en loop RD het weiland in.
(Als u het hek niet open krijgt, of als u niet onder een
draad door wilt of kunt kruipen, volg dan het
alternatief: Ga hier R over de doorgaande weg.
Neem de eerste weg L langs huisnr. 30. Aan de Ysplitsing gaat u L over de veldweg. Ga nu verder bij
**** in 3).
Loop nu schuin rechts door het weiland richting 3
bomen, die in het weiland staan. Vlak voor de 3
bomen kruipt u onder de draad door en loop RD
langs de 3 bomen. Aan het eind kruipt u onder de
volgende draad door en gaat u L over de
veldweg.
**** (Een eind verder ziet u links in het weiland een
aantal afgezaagde bomen, een prima pauzeplek na 8
km. Bij de laatste boomstronk is een toegangsdraad).

Aan de kruising bij markeringen gaat u RD (Extra
Trail).
4. Aan de kruising bij markeringspaal en zitbank
gaat u L over de veldweg, die later door de
bosrand loopt. U komt uit het naaldbos en volg
de veldweg omlaag met prachtig uitzicht op
Stavelot. Negeer zijpaden. Beneden gaat u aan de
T-splitsing R over de smalle asfaltweg. In het
gehucht La Vaulx Richard gaat u bij zitbank R
(3/4) langs de doorgaande weg. Na 50 m gaat u
aan de Y-splitsing L (4) de smalle weg omlaag.
Beneden aan de T-splitsing voor huisnr. 3 gaat u
L (4). Voorbij het laatste huis volgt u RD (4) de
veldweg die een graspad wordt. Aan de Tsplitsing bij markeringspaal gaat u L (Extra Trail)
over het pad.
Aan de 3-sprong bij
markeringspaal gaat u R (Extra Trail) het pad
omlaag. (Na 100 m heeft u links een prachtig
uitzicht op de Amblève). Loop het bospad omlaag.
Beneden aan de T-splitsing voor de Amblève gaat
u R.
5. Steek via de halfronde brug de rivier over en
ga L over het asfaltweggetje langs de zitbank, een
leuke pauzeplek na 11,5 km. In het gehuchtje
gaat u aan de 3-sprong met doodlopende weg en
bij wegkruis RD. Aan de ruime T-splitsing voor
inrit gaat u L over de brug en meteen na de brug
gaat u L het pad omlaag langs de rivier. U
passeert een schuilhut en volg het mooie pad.
Aan de omgekeerde Y-splitsing gaat u RD.
Negeer zijpad rechts en loop RD (3) de brug over.
Volg het grindpad langs het water. Ga door het
draaihekje, loop RD langs de parkeerplaats en
volg RD de asfaltweg langs het water. Negeer
ijzeren brug rechts. Aan de 3-sprong gaat u R de
brug over en ga dan meteen aan de 3-sprong bij
huisnr. 12 L over de eenrichtingsweg. Na 10 m
gaat u R over het betonnen pad door het park met
stenen kruis. Aan de kruising voor het rode
gebouw gaat u RD richting hoge stadspoort. (U
loopt dus vlak langs het rode gebouw met museum
met rechts van u de fundamenten).
Nabij de
stadspoort loopt u schuin links over het plein en
ga dan R onder de poort door.
6. Aan de T-splitsing gaat u L omlaag. Na 50 m
gaat u aan de 3-sprong R. Na 10 m gaat u aan de
3-sprong R langs huisnr. 3. Na 50 m gaat u aan
de 3-sprong L de kasseienweg omlaag langs een
vakwerkhuis. Bij huisnr. 3 loopt u RD over het
asfalt- voetpad langs huisnr. 6a. Volg het leuke
paadje langs de afrastering en negeer zijpad
rechts. Aan de T-splitsing voor muur gaat u L
omlaag en beneden buigt het pad naar rechts.
Steek de smalle asfaltweg over en loop RD over

het grind vlak langs de mooie vijver. Aan het
eind loopt u RD over het asfaltweggetje. Negeer
zijpad links (Dit pad is niet meer mogelijk). Aan de
3-sprong gaat u L langs het vakwerkhuis. Aan de
T-splitsing bij zitbank voor de volgende vijver
gaat u R (les Etangs) langs de begraafplaats. Aan
de kruising gaat u RD en meteen daarna bij
zebrapad gaat u schuin R over de weg vlak langs
een biergroothandel (2019). Voorbij enkele keien
volgt u de grindweg die naar links buigt. Aan de
kruising gaat u R en steek via brug de Amblève
over
7. Na de brug gaat u aan de kruising R. Meteen
daarna aan de Y-splitsing gaat u L (groen) de
asfaltweg omhoog richting vakwerkhuis. Aan de
4-sprong bij rond pleintje gaat u RD langs huisnr.
15. Voorbij het laatste huis passeert u het bord
“Einde bebouwde kom”. 60 meter verder gaat u
schuin R het holle pad omlaag. Beneden steekt u
R via enkele stenen het beekje over en volg de
veldweg omhoog. Boven volgt u (wit/rood) het
pad langs het mooie dal. Na geruime tijd steekt u
een beekje over (kan droog staan) en volg het
bospad door het naaldbos. Loop het stenige
bospad omhoog. Precies boven gaat u aan de
kruising RD (wit/rood) door het naaldbos. Negeer
na 10 m zijpad links en volg geruime tijd de
stenige bosweg RD. Aan de 3-sprong steekt u RD
via bruggetje het beekje over en loop het pad
omhoog langs de afrastering. Aan de volgende 3sprong bij markeringspaal gaat u R over het pad
richting huis. Voorbij het huis loopt u de veldweg
omhoog.
8. Aan het eind van het weiland gaat u aan de 3sprong R (wit-rode X) het bospad omlaag. Loop
het pad helemaal omlaag langs een hoog
naaldbos en volg dan het pad langs de Amblève.
(Hier en daar kan een omgevallen boom of
kreupelhout liggen). Na geruime tijd buigt het pad
links omhoog en volgt u het bospad. Aan de 3sprong bij markeringspaal en 2 bomen in het
midden gaat u R omlaag. Aan de omgekeerde Ysplitsing nabij de Amblève gaat u RD. Aan de 3sprong steekt u R via brug de rivier over en ga
dan meteen L over het grindpad langs de rivier.
Zodra u het eerste huisje met schuin dak ziet,
gaat u R naar huisnr. 414 en ga dan L over de
asfaltweg. Aan de T-splitsing gaat u L langs de
receptie en brasserie, waar u nog iets kunt eten
of drinken.
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