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Onder de rook van Luik ligt de plaats Chênée. Tijdens deze zeer pittige wandeling aan de rand van de 
Ardennen wandelt u eerst langs de bosranden van Bois Thier des Critchions naar de rand van Embourg. 
Vanuit Chaudfontaine loopt u via het dorp Ninane omhoog naar een hoog gelegen graslandplateau. Na de 
afdaling door de bossen komt u in het centrum van Chaudfontaine waar een brasserie ligt aan de Vesdre. U 
wandelt langs de Vesdre naar het dorp Casmatrie en dan loopt u omhoog naar een afgelegen hoeve. Hier 
volgt u een panoramaweg met mooi uitzicht en dan volgt een lange afdaling naar het beginpunt. Neem zelf 
proviand mee. Onderweg staan veel zitbanken.  De pittige route gaat door steile hellingbossen.  
 

Startadres: Parkeerplaats voor de begraafplaats, Rue de Chèvremont 14, Chênée. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

18,84 km  5.45 uur  162 m  629 m 
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1. Met uw rug naar de begraafplaats gaat u R 
omlaag. Aan de ongelijke 4-sprong gaat u L (Rue 
Hippolyte Cornet) omlaag. Negeer zijweg links. 
Aan de ongelijke 4-sprong voor de Église Saint 
Pierre gaat u L (Rue de l’Églisé) de kasseienweg 
omlaag. Neem het eerste straatje R (Rue du Ry).  
Aan de T-splitsing voor de Vesdre steekt u de 
weg over en gaat u R.  Aan de kruising gaat u L 
en steekt u via brug de Vesdre over.  Aan de 
kruising met verkeerslichten gaat u R langs de 
Vesdre.  U loopt Chênée binnen en loop aan de 
linkerzijde. Aan de T-splitsing, met 
verkeerslichten, gaat u L (Rue de la Station).   
Blijf links lopen vlak langs de winkels.  Voorbij 
huisnr. 79 gaat u aan de 3-sprong RD (Rue de la 
Station) onder het viaduct door, de 
eenrichtingsweg in. Negeer doodlopende weg 
links. Aan de kruising bij Tearoom (lekker koffie 
met gebak!) gaat u RD (Rue d’Embourg).  Negeer 
zijweg rechts. Aan de Y-splitsing gaat u L (Thier 
des Critchons), de eenrichtingsweg omhoog.    
 

2.   Let op!  Ca. 20 m vóór het eerste links gelegen 
huis gaat u scherp L (wit/rode X) het bospaadje 
omhoog langs de houten reling.  Loop het steile 
trappenpad omhoog. Aan de kruising met 
bospaadje gaat u RD. Aan de volgende kruising 
met in het midden een putdeksel/waterput, gaat u 
L over het bospad langs de betonnen waterput.  
Aan de ongelijke 4-sprong, met rechts een 
infobord,  gaat u RD (blauw/poot). (Dus het tweede 
pad van rechts).  Aan de 3-sprong gaat u RD (wit-
rood) het bos uit. Aan de T-splitsing L en u loopt 
langs de dorpsrand.  Negeer zijpaadje links. Vlak 
daarna gaat u aan de T-splitsing het trappenpad 
omlaag. Aan de ongelijke 4-sprong bij  
2-stammige boom gaat u R (blauw) het bospad 
omhoog.  U passeert een grasveld en dan loopt u 
het bos in (wit-rood).  Negeer zijpaadje rechts en 
volg RD (blauw) het pad omlaag langs de 
dorpsrand.  Aan de omgekeerde Y-splitsing gaat 
u RD. Vlak daarna gaat u aan de 3-sprong verder 
RD (wit-rood) langs de reling en zitbank.  
 

3. Aan de asfaltweg gaat u L omlaag langs huisnr. 
48. Waar de weg een bocht naar rechts maakt, 

gaat u L (blauw) over de veldweg langs een rood 
huis.  Voorbij het laatste huis volgt u RD het 
graspad langs de haag.  Volg het pad langs de 
hoge afrastering en zitbank. Aan de rand van het 
dorp gaat u L (blauw/Rue de Poperinghe) de 
doorgaande weg omlaag. Voorbij huisnr. 60 b 
gaat u aan de 4-sprong R (Chemin de Panorama) 
de doodlopende weg omhoog. Na 50 m gaat u 
aan de 3-sprong R (Chemin de Panorama).  Na  
40 m gaat u aan de volgende 3-sprong L (Chemin 
de Panorama) de weg omhoog.  Aan het einde 
van de weg gaat u bij zitbank RD het bospaadje 
omhoog.  Aan de 3-sprong gaat u L (blauw/rood) 
langs de hoge schutting. Blijf het pad langs de 
bosrand volgen. Aan de 3-sprong bij zitbank en 
infobord gaat u RD (blauw/rood) het bospad 
omlaag.   
 

4. Aan de asfaltweg gaat u L (blauw/rood)  
omlaag. Aan de 3-sprong gaat u RD (blauw/rood) 
omhoog. Negeer doodlopende weg rechts.  
Let op! Tegenover huisnr. 31 gaat u scherp L de 
smalle asfaltweg omlaag langs een witte 
bungalow. Na 50 m gaat u RD (rood/Sentier 
Communal) het pad omlaag. Daal geruime tijd het 
stenige pad af en voorbij het oude kerkhof (mooi 
om even te bekijken) volgt u RD de veldweg 
omlaag. Aan de T-splitsing gaat u L de 
doorgaande weg omlaag.  Aan de T-splitsing voor 
de Vesdre gaat u R langs het tankstation. Voorbij 
huisnr. 6 gaat u bij wit-rood plaatje R over het 
asfaltpad.  Aan het einde bij keerpunt gaat u L 
over de asfaltweg. Negeer zijweg links en bij 
volgend keerpunt gaat u L over het asfaltpad.  
Aan de doorgaande weg gaat u R.  Aan de  
3-sprong gaat u RD de eenrichtingsweg omhoog 
langs huisnr. 62.   
 

5. Let op! Aan de ongelijke 4-sprong voor  
huisnr. 1 neemt u het middelste pad tussen het 
huisnr. 1 en de garage door (Ninane). 
 

(Als u even wilt pauzeren, volg dan de weg en ga dan 
aan de T-splitsing R. Na 50 m komt u in een mooi 
park met zitbanken).  
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Loop het steile trappenpad omhoog. Aan de 
kruising bij stenen zitbank gaat u R het stenige 
paadje steil omhoog. Aan de T-splitsing bij   
2-stammige boom gaat u L (wit/rode X). Meteen 
daarna aan de Y-splitsing bij volgende stenen 
zitbank gaat u R het bospad omhoog.  Aan de  
3-sprong bij alweer een stenen bank gaat u R. 
Vlak daarna gaat u aan de 3-sprong scherp R 
(blauw/ wit/rode X) omhoog.   Aan het einde volgt 
u RD de asfaltweg omhoog langs enkele huizen.  
Aan de 3-sprong voor huisnr. 16 gaat u L en na  
10 m gaat u R over het graspad langs huisnr. 20. 
Aan het einde van het steegje gaat u L door het 
dorp langs huisnr. 61. Aan de T-splitsing voor 
huisnr. 54 gaat u L (rood/groen) over de weg.   
Aan de kruising bij verbodsbord gaat u R (groen) 
de asfaltweg omlaag. Voorbij huisnr. 1 volgt u RD 
het pad. Volg geruime tijd het pad omlaag met 
rechts een weiland. Beneden aan de 3-sprong bij 
zitbank gaat u R (groen) de brug over.    
 

6.  Meteen na de brug gaat u R het trapje op en 
volg het bospaadje langs een bergbeekje. Het pad  
buigt links steil omhoog. Boven volgt u het 
graspad door een stuk grasland. Aan de  
T-splitsing bij ijzeren paal gaat u L (geel).  Negeer 
zijpaadje rechts. Volg geruime tijd het stenige 
paadje omlaag en negeer stenig paadje rechts.  
Na de steile afdaling gaat u aan de kruising bij 
schuilhut RD het graspaadje omlaag. Na 50 m 
gaat u aan de volgende kruising bij ijzeren paal L 
(geel). Beneden steekt u via houten brug het 
beekje over en aan de T-splitsing gaat u R (wit-
rood).  Aan de 3-sprong bij ijzeren reling gaat u L 
langs een zitbank het pad omhoog.  Bij volgende  
zitbank buigt het pad links onder een rotsboog 
door en ga dan meteen aan de T-splitsing L 
(blauw/wit-rood).  (U loopt dus niet de trap op).  Aan 
de omgekeerde Y-splitsing gaat u RD (wit-rood) 
langs een rots.  Na geruime tijd gaat u aan de  
3-sprong bij ijzeren paal RD. Bij stenen zitbank 
buigt het pad naar links.  Aan de 3-sprong bij 
volgende stenen zitbank gaat u scherp R 
(blauw/wit-rood). Aan de kruising bij alweer een  
stenen zitbank en trap gaat u R (wit-rood) omlaag.  
Aan de omgekeerde Y-splitsing bij stenen bank 
gaat u L omlaag. Aan de 3-sprong bij de volgende 
stenen zitbank gaat u scherp R omlaag. Beneden 
gaat u R over het klinkerpad door het park.   
 

7. Aan de 3-sprong voor speeltuin gaat u R en 
voor het gebouw Source o Rama gaat u L. Aan de 
doorgaande weg gaat u even L en steek dan via 
zebrapad de weg over. Ga L en steek dan R via 
brug de Vesdre over.  
 

(Als u aan de overzijde naar R loopt, komt u bij een 
mooie brasserie met terras aan het water).   
 

Meteen na de brug gaat u L over het kasseienpad 
langs de Vesdre en volg dan het pad. Aan het 
einde loopt u RD over de parkeerplaats en volg 

RD het klinkerpad.  Na geruime tijd gaat u aan de 
3-sprong voor kapel L de brug over. Aan de  
3-sprong bij infobord  gaat u R over het grindpad 
in.  (Hier liggen links bij de Vesdre mooie rotsblokken 
om even te pauzeren). Aan de T-splitsing gaat u L 
over het grindpad dat meteen naar rechts buigt 
en na 30 m voor de parkeerplaats gaat u L langs 
de heg met links het mooie park.  Voorbij Château 
des Thermes gaat u aan de 3-sprong R over de 
klinkerweg. Vlak daarna aan de 3-sprong L. Aan 
de T-splitsing met links de brug gaat u R.  Voorbij 
houten brug gaat u L over de asfaltweg en loopt u 
onder het spoorwegviaduct door.  
 

8. Aan de 3-sprong gaat u RD door het dorp 
Casmatrie. Aan de 3-sprong met doodlopende 
weg gaat u RD langs huisnr. 22.  Aan de 3-sprong 
bij 2 zitbanken gaat u RD.  Aan de volgende  
3-sprong bij huis, met eigen brug, gaat u RD. 
Voorbij huisnr. 205 gaat u R het trappenpad 
omhoog. Bij huisnr. 9 passeert u een oude 
begraafplaats en loop het steile pad omhoog.   
Aan de eerste 3-sprong gaat u scherp R omhoog.  
Klim geruime tijd de steile statieweg omhoog, een 
kuitenbijter. Vlak voor 3 zitbanken negeert u 
zijpad rechts en loop RD langs het witte kerkje 
over het klinkerpad omhoog.  Boven bij infobord 
gaat u RD (rood/wit-rood) over de asfaltweg  met 
links de grote basiliek. Na geruime tijd gaat u aan 
de 3-sprong RD. Aan de 3-sprong bij zitbank gaat 
u RD tussen 2 torens door. Aan de  
voorrangsweg gaat u R richting Aachen. (Loop 
links van de weg).     
 

9. Let op! Na ruim 100 m meteen voorbij het bord 
“Vallend gesteente” gaat u L het stenige bospad 
omhoog.  Voorbij leuk huisje volgt u de grindweg.  
Aan de 3-sprong bij wegkruis gaat u L (groen) de 
asfaltweg omlaag en na 10 m gaat u R over het 
pad. Negeer zijpaadje links. Aan de T-splitsing 
voor dikke boom gaat u L langs een weiland.  Aan 
de asfaltweg gaat u R. Waar de weg bij 
brievenbus 22 naar rechts buigt, gaat u RD over 
het bospaadje. Klim geruime tijd het bospad 
omhoog. Voorbij “vreemd” gebouw rechts 
negeert u zijpad links. Boven volgt u het pad door 
het struikgewas en kreupelhout.  Aan het einde 
gaat u R de grindweg omhoog.  Boven aan de T-
splitsing gaat u L. Aan de 3-sprong bij huisnr. 120 
gaat u RD over de panoramaweg.  Bij kapelletje 
gaat u L het weggetje omlaag. Negeer zijpad 
rechts omhoog en volg de stenige holle weg. Bij 
huis gaat u aan de 3-sprong bij zitbank L (wit-
rood) de weg omlaag.  Aan de 4-sprong, met links 
een graspad, gaat u R de kasseienweg omlaag. 
Negeer doodlopende weg links. De kasseienweg 
wordt een dalende asfaltweg.  Aan de kruising bij 
picknickbank gaat u RD over de kasseienweg. 
Aan de 3-sprong met eenrichtingsweg gaat u RD 
omlaag.  Beneden aan de kruising gaat u R en u 
komt weer bij de begraafplaats.

 
Samenstelling route: Jan Nobbe.  
Auteur: Jos Wlazlo 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.   


