1363 BARVAUX – Durbuy 17,7 km
www.wandelgidsardennen.nl

Gps afstand: 17,7 km, Looptijd: 5 uur en Hoogteverschil: 145 m.
Startadres: Parkeerplaats achter Delhaize aan de Ourthe, Petit Barvaux 6, Barvaux.
Neem bij bord Delhaize P de weg die rechts langs de supermarkt loopt en houd rechts aan naar de grote
parkeerplaats aan de Ourthe. (Niet op de camperplaats).

blz 2 van 5
Durbuy is niet alleen het mooiste Ardennenstadje maar ook het kleinste stadje van België. De smalle straatjes,
winkeltjes, vele terrasjes en het mooie kasteel trekken jaarlijks veel toeristen. Tijdens deze Ardennentocht wandelt u
eerst een gemakkelijk stuk langs de Ourthe en via o.a. een steil paadje loopt u omhoog naar het dorpje Tohogne.
Via o.a. een veldweg met prachtig uitzicht loopt u omlaag naar het in het Ourtdal gelegen stadje Durbuy waar veel te
zien is o.a. het mooie kasteel en de rots Roche de Falize. Via steil trappenpad verlaat u het stadje en boven heeft u
bij de rots Falize schitterend uitzicht over het stadje. Dan loopt u omlaag naar het dorpje Bohon en via weilanden
langs de Ourthe komt u weer in Barvaux waar u een lekker biertje kunt drinken. In het weekend kan het druk zijn in
Durbuy.

1363 BARVAUX – Durbuy 17,7 km
1. Met uw rug naar Delhaize loopt u op de
parkeerplaats richting school en voor de grote
parkeerplaats van de school gaat u R over de
asfaltweg. Meteen daarna gaat u R over het
kasseienpad met rechts de camperparkeerplaats
en links de Ourthe. U loopt onder de brug door
en volg de Ourthe.
(Als u al zin heeft in koffie ga dan na 30 m scherp R
de weg omhoog en ga R de brug over. Tegenover de
kerk ligt café Du Centre, open vanaf 09.00 uur).
Negeer zijpaden en volg RD het betonnen pad
met links de Ourthe en u passeert Le Julienas
mini golf-park. Na 300 m gaat u aan de
omgekeerde Y-splitsing L/RD over de smalle
asfaltweg/fietspad richting Durbuy met links nog
steeds de Ourthe. Na 500 m gaat u aan de
3-sprong RD langs het receptiegebouw van
Camping des Rochers Du Glawan. Volg nu lange
tijd de smalle asfaltweg door de mooie natuur
met links de Ourthe waar u in
het
vakantieseizoen mogelijk veel kano’s ziet voorbij
varen. Na 1,3 km, vlak voorbij rechts gelegen
grote grasveld, gaat u in het bos L het smalle
bospad omlaag. Aan de T-splitsing, met links een
mooi keienstrandje, gaat u R. Bij picknickbank
gaat u L over de smalle asfaltweg, die u net
verlaten heeft. Na 50 m, waar de smalle asfaltweg
naar links buigt, klimt u bij infobord R via
overstapje over de afrastering heen en loop dan
het steile graspad door het beschermd
natuurgebied omhoog richting hoogspanningsmast met rechts afrastering. Na 200 m op de hoek
van de afrastering buigt het pad links steil verder
omhoog. 50 m verder stapt u boven (prachtig
uitzicht) via overstapje over de afrastering en gaat
u L het brede bospad omhoog met boven links
mooi uitzicht. Negeer zijpaden. Aan de T-splitsing
voor struikgewas gaat u R het graspad omhoog.
Meteen daarna gaat u aan de schuine T-splitsing
R het graspad omhoog met links een akker. (Links
ziet u een hoge communicatiemast). Na 250 m bij
elektriciteitsmast buigt het pad naar links en
wordt een veldweg. Na 500 m gaat u aan de
3-sprong R de grindweg omlaag.

2. Beneden aan de T-splitsing gaat u R de
asfaltweg omhoog met voor u boven de mooie
kerktoren van de Romaanse Église Saint Martin
(2e helft 11e eeuw). Boven aan de kruising in
Tohogne gaat u L (Rue des Amordins) de
doorgaande weg omlaag. Negeer na 250 m boven
zijweg rechts. Na de volgende 250 m gaat u
voorbij het laatste rechts gelegen huis schuin R
over de veldweg. Negeer zijwegen. Na 500 m
gaat u boven voorbij zitbank R de doorgaande
weg omhoog. Na ruim 500 m, 50 m voorbij
waarschuwingsbord “Vallend gesteente” en
km-paaltje 2, gaat u L (blauwe rechthoek) de
veldweg omlaag met voor u prachtig panorama.
Na 700 m wordt de veldweg een dalend graspad.
300 m verder bij de bosrand volgt u RD (blauwe
rechthoek) het dalende pad. Negeer zijpad links
en loop het steile pad omlaag. Beneden aan de
T-splitsing gaat u L (blauw) over de veldweg.
Vlak daarna gaat u bij Etangs Ste Senevie,
waaraan een zitbank staat, R de doorgaande weg
omhoog. Na 50 m gaat u aan de 4-sprong schuin
L (blauw) het smalle bospad omlaag. Na 500 m
buigt het pad rechts omlaag. Volg nu geruime tijd
het smalle dalende bospad evenwijdig aan de
links gelegen doorgaande weg en links beneden
een waterstroompje dat u pas aan het einde van
het pad goed ziet. Na 900 m gaat u aan de
doorgaande R (blauw) omlaag.
3 Negeer zijwegen. Na 100 m steekt u het
zebrapad over en ga dan links langs de weg
lopen met links de Ourthe. 200 m verder voorbij
plaatsnaambord Durbuy gaat u L de asfaltweg
omlaag en volg dan in Durbuy het brede
klinkerpad/trottoir met links de Ourthe. Aan de
Y-splitsing voor parkje met zitbanken en twee
parkeerautomaten (2020) en rechts een mooi
optrekje gaat u L omhoog en omlaag en volg dan
het onverharde pad met links de Ourthe. Negeer
klinkerpad rechts omhoog en blijf over het gras
lopen langs de Ourthe. Steek boven bij brug de
doorgaande weg over en loop RD naar het parkje
met zitbank en links mooi uitzicht op het kasteel
Durbuy.

(Durbuy kreeg zijn eerste versterkt kasteel rond 899.
Het huidig kasteel stamt uit de 17e eeuw en werd op
de ruïnes van het voormalige kasteel gebouwd).
Loop dan R het asfaltpad omlaag. Beneden gaat
u L naar het waterrad/infobord, waar vroeger de
molen heeft gestaan en ga dan R over het gras
boven over de kademuur vlak langs de Ourthe en
rechts een grote parkeerplaats. Vlak voor de
voetgangersbrug gaat u R het grindpad omhoog
en boven steekt u L via brug de Ourthe over.
Meteen na de brug gaat u L de stalen trap omlaag
en beneden gaat u R over het kasseienpad met
links de Ourthe. In de voetgangerszone gaat u bij
hoge rots en het kasteel R. Vlak voor de brug
gaat u L het trappenpad omhoog.
4. Boven in het centrum van Durbuy gaat u L de
doorgaande weg omlaag. Negeer zijweg rechts
omlaag. Let op! Aan de ongelijke 4-sprong voor
vakwerkhuis/brasserie La Vielle Demeure gaat u
RD (tweede weg rechts/Rue de la Prévôté) over
het kasseienstraatje met links de brasserie.
Meteen voorbij huisnr. 41 en voor pleintje gaat u
L (wit-rood) het smalle kasseienstraatje omhoog.
Aan de T-splitsing voor huisnr. 1 gaat u R
omlaag.
(Als u hier L gaat, dan komt u meteen rechts bij de
mooie St. Nicolaskerk die u kunt bezoeken en waar u
een kaarsje kunt aansteken).
Bij het ronde uitzichtplatvorm, waar u mooi
uitzicht heeft op de hoge rots Roche de Falize,
loopt u rechts van het uitzichtplatvorm RD het
klinkerpad omlaag naar de rots, die bij een
drooggelegde/afgesloten arm van de Ourthe is
gesitueerd.
(Hier heeft u achteromkijkend mooi uitzicht op het
stadje. In de circa 15 m hoge Roche de Falize ook
wel Roche d'Omalius genoemd zijn sterk geplooide
gesteentelagen zichtbaar die circa 375 miljoen jaar
oud zijn. De plooien zijn ontstaan als gevolg
van erosie door de rivier de Outhe, die een deel van
een heuvel heeft weggesleten. Voor de rotswand ligt
een vijver).
Loop hetzelfde klinkerpad terug en ga bij het
platvorm bij bord “Vieuw Durbuy” L. Negeer
meteen zijweg rechts. Vlak daarna gaat u L (Rue
des Récollectines). Meteen daarna aan de
3-sprong bij de mooie met breuksteen gebouwde
woning “Chateau Cardinal” gaat u RD. Negeer
zijwegen links en loop verder RD door het mooie
straatje. U passeert het piratencafé Tortugabar
(2020). Meteen daarna aan de T-splitsing gaat u L
over de kasseienweg, die naar rechts buigt. Aan
de volgende T-splitsing gaat u R (Place Aux
Foires) door de brede straat met de vele
eetgelenheden/ terrasjes. Aan de T-splitsing voor
de muziekkiosk gaat u L met links de Friterie. (U
volgt dus niet de weg omhoog richting brug).
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5. Meteen daarna gaat u aan de Y-splitsing L de
weg omhoog met rechts het grote hotel Eau de
Roche. Boven aan het eind van de asfaltweg gaat
u RD het lange trappenpad en daarna het bospad
via o.a. trappen/rotsblokken omhoog. (Doe rustig
aan, het is een straffe kuitenbijter). Na 250 m gaat
u boven L de asfaltweg omhoog.
(Als u hier R gaat, komt u na 50 m bij de hoge toren
Belvedère/terrein waar u mooi uitzicht heeft over
Durbuy. De toren/terrein is alleen toegankelijk voor
degenen, die een rondritje met het toeristisch treintje
maken. Maar misschien heeft u geluk en staat het
hek open).
Negeer zijweg rechts omhoog. Aan de kruising
gaat u L (groen/Rue du Plâtre) over de (verharde)
grindweg. Na 200 m gaat u meteen voorbij
paardenstallen/stalen hek scherp L het bospad
omlaag. Meteen daarna steekt u R via bruggetje
een diepe greppel over en ga dan meteen
voorzichtig L het steile pad omlaag.
(Vindt u dit pad te steil, loop dan terug naar de
grindweg en loop verder omlaag. Aan de 3-sprong
gaat u RD. Meteen daarna bij wandel-markeringspaal
en voor zitbank gaat u L en steekt u R het betonnen
bruggetje over. Ga dan verder bij **** in dit punt).
Aan de 4-sprong, met links het volgende
bruggetje, gaat u R het smalle bospad omhoog.
Steek na 100 m het betonnen bruggetje over en
loop RD. **** Negeer zijpaden rechts en volg het
bospad dat naar links buigt. (Als u nu het eerste
rotspaadje L omlaag neemt komt u na 20 m bij een
rotspunt met prachtig uitzicht op het stadje (hoofdfoto
wandeling). Let op! Aan de 4-sprong gaat u
scherp R.
(Als u hier RD loopt, komt u na 30 m bij een punt
waar u (afhankelijk van het jaargetijde) mooi uitzicht
heeft over Durbuy. Als u hier bij de afrastering 20 m
R omlaag loopt dan komt u bij een rotspunt, waar u
boven op de Roche de Falize, schitterend uitzicht
heeft over Durbuy).
6. Aan de T-splitsing gaat u R het bospad
omhoog. Aan de volgende T-splitsing gaat u R
de verharde bos- grindweg omhoog en u passeert
links
een
zitbank.
Negeer
bij
wandelmarkeringspaal smal bospad rechts
richting betonnen bruggetje dat u eerder
overgestoken bent. Meteen daarna gaat u aan de
3-sprong L de grindweg omhoog. (Kijk boven nog
eens achterom). Boven aan de kruising loopt u RD
(wit-rood/wit-groen) over de asfaltweg (fietsvoetpad). Meteen daarna aan de 3-sprong gaat u
RD
(wit-groen/wit-rood)
met
rechts
een
voetbalveld.
Meteen
daarna
bij
hoge
communicatiemast wordt de asfaltweg een
stijgende asfaltweg. Let op! Na 300 m gaat u bij
enkele grote keien L het smalle pad omlaag. Na
ruim 500 m gaat u aan de T-splitsing R over de
asfaltweg met rechts het voetbalveld van Bohon.
Aan de rotonde gaat u L en u passeert meteen
rechts Brasserie de Bohon met het grote terras,

een leuke pauzeplek. Vlak daarna tegenover het
met breuksteen gebouwde trafohuisje gaat u R
over het grindpad. Aan het eind gaat u R over de
asfaltweg.
Meteen daarna gaat u in Bohon aan de 3-sprong
R richting Barvaux en even verder bij kapel,
waarin veel heilige beeldjes staan, verlaat u het
dorp.
Vlak daarna, waar de asfaltweg naar rechts buigt,
gaat u RD de grindweg omlaag richting Domaine
l’ Écureui en een eind verder heeft u links mooi
uitzicht over het Ourthedal. Negeer na bijna
600 m veldweg rechts omhoog. Negeer 200 m
verder
inrit/platanenlaan
rechts naar het
Domaine l’ Écureui.
7. Let op! Omlaag lopend, 50 m voorbij rechts in
weiland staande hoogspanningsmast, gaat u bij
betonnen paal van afrastering R het smalle
bospaadje omlaag. Negeer zijpaadje links en volg
het bospad met links een steile helling. Na 250 m
gaat u aan de omgekeerde Y-splitsing R met
rechts een hoge steile wand en links de (droge)
bedding van een beekje. Via houten doorgang
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verlaat u het bos en loop RD door de weilanden
met links de bosstrook en Ourthe waar in de
zomer vele kanovaarders actief zijn. (In de zomer
kan het gras in de weilanden soms hoog staan). Na
bijna 1 km verlaat u via klaphekje de weilanden
en loop RD over het bospaadje dat vlak langs de
Outhe loopt. Na 250 m buigt boven het pad naar
links en meteen daarna aan de 3-sprong gaat u
RD met links een greppel. Aan de asfaltweg gaat
u L omlaag. Voorbij Mariakapel gaat u L over het
trottoir langs de voorrangsweg omlaag en u loopt
weer Barvaux binnen. Negeer zijwegen. Aan de
(tweede) rotonde voor de kerk en links Café du
Centre, waar u de wandeling fijn kunt afsluiten,
gaat u RD. Let op! Steek meteen R het zebrapad
over, ga L en ga dan meteen R omlaag en steek
de parkeerplaats over. Bij de Ourthe gaat u R
over het kasseienpad met links het riviertje.
Steek bij waterval L via trap de brug over en aan
de overzijde gaat u L de trap omlaag en loop RD
met links de Ourthe. Na bijna 100 m gaat u R over
de asfaltweg terug naar de parkeerplaats.
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