1376. LA ROCHE-EN-ARDENNE (Beausaint) 16 km
www.wandelgidsardennen.nl
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Gps afstand: 16 km, Looptijd: 5 uur en Hoogteverschil: 183 m.
Startadres: T-splitsing nabij de kerk, Rue du Monument 11, Beausaint (La Roche en Ardenne).
Parkeer op de asfaltstrook naast de weg.

1376. LA ROCHE-EN-ARDENNE (Beausaint) 16 km
La Roche-en-Ardenne is een prachtig toeristisch Ardennenstadje met leuke straatjes, winkeltjes en
terrasjes. Tijdens deze Ardennentocht met enkele pittige klimmetjes klimt u via mooie bospaadje omhoog
naar een plateau met prachtig uitzicht op het gehucht Hives. Via een steenachtig pad daalt u met mooi
uitzicht af naar La Roche en wandelt u langs de Ourthe naar een mooi parkje met kunstwerken en
zitbanken waar u een boterhammetje kunt eten. U wandelt verder langs de Ourthe en in het centrum klimt u
omhoog naar de ruïne van Chateau Féodal (entree). Via een alpinapaadje klimt u omhoog naar de
schuilhut Belvederre met werkelijk een onvergetelijk uitzicht! Via een rotspaadje daalt u af naar de stad en
dan wandelt u weer gemakkelijk langs de Ourthe naar een camping met mooi rustig terras. Terug in het
centrum wandelt u weer langs de Ourthe en via een trappenpad verlaat u de stad. Na een laatste blik op de
stad klimt u via een steil bospad omhoog naar een plek voor paragliding met mooi panorama op de
Ourthvallei. Via een verrassend graspaadje klimt u omhoog naar het dorp en dan komt u bij het grote
houten kruis Coix de Jérusalem met schitterend panorama! Even later loopt u weer het dorpje in naar het
startpunt. Neem voldoende drinken mee. De route is lang genoeg voor een hele dag zodat u ook tijd
genoeg heeft om door het leuke stadje te struinen en op uw gemak de steile klimmetjes kunt doen.

1. Staande op de T-splitsing met uw rug naar de
kerk gaat u L door de Rue du Monument. Aan de
kruising met de voorrangsweg gaat u RD het
smalle weggetje omlaag langs de muur. Loop RD
over het kasseienpad langs de drinkbak en aan
het eind gaat u RD over de asfaltweg. Aan de 3sprong gaat u RD (rood) en na 30 m gaat u
voorbij huisnr. 13 aan de 3-sprong L (rood) de
grindweg omlaag met prachtig uitzicht. Aan de 3sprong gaat u RD (rood) de weg omlaag.
Beneden aan de kruising met de asfaltweg gaat u
RD (rood) het bospaadje omlaag. Beneden steekt
u via de brug of stapstenen de Rui de Bronze
over en ga L het bospad omhoog. Let op! Na 25
m gaat u aan de Y-splitsing L het smalle
bospaadje in. Volg geruime tijd het paadje langs
de steilrand en aan de kruising met de asfaltweg
gaat u RD het graspad in. Klim geruime tijd het
pad omhoog en dan opletten!
2.
Het pad buigt naar rechts en dan gaat u
meteen aan de 3-sprong scherp R het steile
bospaadje omhoog. Boven aan de omgekeerde
Y-splitsing gaat u RD, iets omlaag. Negeer alle
zijpaden en blijf het graspad door het bos volgen,
dat later verder omhoog loopt. Boven aan de 4sprong bij de bosrand gaat u RD het brede
graspad in, door het weiland. Aan het eind van
het weiland gaat u aan de 3-sprong RD de
veldweg omlaag, met rechts prachtig uitzicht.
Aan de T-splitsing gaat u L (rood, wit/rood) de
veldweg omhoog. Aan de 3-sprong gaat u RD
(rood, wit/rood) door de bosrand. U duikt het
bos in en na enige tijd gaat u aan de ruime 5sprong met infobord RD (rood, wit/rood) het

bospad in. Aan de ongelijke 4-sprong gaat u RD
het pad omlaag. Na geruime tijd, als u even uit
het bos komt, gaat u aan de 3-sprong RD het
stenige paadje omlaag. Daal nu geruime tijd het
prachtige steile pad omlaag met mooi uitzicht.
3. Aan de 3-sprong gaat u RD (rood, wit/rood)
verder omlaag. Beneden bij een paar huizen
volgt u de asfaltweg en aan de 3-sprong bij de
brug gaat u RD (rood, wit/rood).
Aan de
omgekeerde Y-splitsing gaat u RD (rood,
wit/rood). Aan de 3-sprong bij huisnr. 4 gaat u
RD (rood, wit/rood). Voorbij huisnr. 1 gaat u aan
de 3-sprong RD. Aan de omgekeerde Y-splitsing
gaat u RD. Bij huisnr. 17 en zebrapad gaat u aan
de linkerzijde lopen. Aan de grote rotonde gaat u
RD langs het marktplein en na 20 m gaat u aan de
3-sprong L (Ruelle des Chats) de smalle weg
omlaag. Aan de T-splitsing voor de Ourthe gaat u
R over het voetpad. Ga de trap op, steek bij de
brug de doorgaande weg over en ga RD langs de
Ourthe. Voorbij het café met terras gaat u RD
over het betonpad en na 20 m gaat u R door het
poortje en het trapje omhoog. Boven aan de Tsplitsing gaat u L over het grindpad en dan R het
tegelpad omhoog. Aan de kruising gaat u L langs
huisnr.3.
4.
Vlak voor huisnr. 30 gaat u bij Poterie L het
betonpad omlaag door het park. Aan de 3-sprong
gaat u R langs de vijver en zitbanken, een fijne
pauzeplek. Negeer zijpad rechts en loop tussen
de 2 vijvers door. Neem het tweede betonpad R,
ga de trap op en steekt via de overdekte brug de
Ourthe over.

Aan de T-splitsing gaat u L langs de Ourthe.
Voorbij huisnr. 1 blijft u links over het tegelpad
langs de Ourthe lopen. Aan het eind gaat u L en
dan meteen aan de kruising met de brug RD
langs de Ourthe. Voorbij huisnr. 12 gaat u aan de
3-sprong RD. Voorbij huisnr. 18 gaat u aan de 3sprong R (Rue de l’Hospice). Negeer zijwegen en
aan de T-splitsing gaat u R door de winkelstraat.
Negeer zijweg rechts. Aan de kruising met beeld
voor het gemeentehuis gaat u L langs huisnr.. 12
het steile kasseienpad en trappenpad omhoog
naar de ruïne van Chateau Féodal. (Entree is vrij
duur). Loop terug omlaag naar de kruising met
beeld en ga L langs het gemeentehuis. Aan de
kruising voor de brug gaat u L (Rue Clérue).
5. Voorbij huisnr. 39 gaat u aan de Y-splitsing L
(Rue Saint-Quoilin) de steile asfaltweg omhoog.
(Bijna boven ziet u rechts beneden het park waar
u heeft gelopen). Boven aan de kruising met
spiegel steekt u de weg over en gaat u RD de
stenen trap omhoog langs wegkruis.
Klim dan
het steile pad omhoog. (Achteromkijkend heeft u
steeds mooier uitzicht). U passeert een klaphek
en klim verder omhoog.
Boven voor de
afrastering gaat u scherp L verder omhoog en bij
houten bord (Belvederre) RD over het mooie
paadje langs de heuvelflank.
Voorbij klaphek
gaat u L het pad omlaag en even later komt u bij
de schuikhut Belvederre met schitterend uitzicht
op La Roche. Na een pauze daalt u L (linkse pad)
het stenige pad af (voorzichtig bij schuine
rotsplaat).
Beneden aan de kruising met de
asfaltweg gaat u even R en meteen L het zeer
smalle bospaadje omlaag. Bij de huizen daalt u
het trappenpad af en beneden aan de T-splitsing
gaat u L de weg omlaag door de stad. Op de
hoek van de kerk gaat u aan de kruising R door
de winkelstraat.
Aan de 3-sprong gaat u RD
langs het oorlogsmuseum.
6.
Aan de volgende 3-sprong (met huis met 2
torentjes) gaat u L.
Aan de kruising met
verkeerslichten gaat u RD de brug over. Meteen
na de brug gaat u R over het klinkerpad langs de
Ourthe.
Negeer zijpaden en voorbij houten
platvorm en wat trapjes blijft u het betonpad
volgen langs de Ourthe. Negeer zijpad scherp
links omhoog. Aan het eind van de muur gaat u
aan de 3-sprong L de asfaltweg in. Aan de 3sprong gaat u R langs huisnr. 4. Aan de 3-sprong
gaat u RD langs de tennisbaan. Voorbij het leuke
terras Les Nymphes gaat u aan de 3-sprong L
langs de parkeerplaatsen.
Aan de T-splitsing
gaat u L de eenrichtingsweg in, met rechts het
bos. Voorbij parkeerplaats met keien gaat u aan
de omgekeerde Y-splitsing RD. Aan de 3-sprong
gaat u RD langs het huis met torentje. Aan de
omgekeerde Y-splitsing met café loopt u RD de
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stad in. Loop door tot bij de brug en zebrapad ,
ga R de trap af en volg het betonpad (wit/rood)
langs de Ourthe. Negeer zijweg rechts.
7.
Bij het terras gaat u meteen R het betonpad
in dat meteen links omhoog buigt. Aan de om
gekeerde Y-splitsing gaat u RD langs de muur
met reling. Volg het mooie pad langs de Ourthe
en voorbij een verhoging goed opletten! Voorbij
een gazonnetje met zitbanken gaat u meteen R
het asfaltpad in, dat meteen naar links buigt langs
de muur. Meteen voorbij 2 grijze paaltjes gaat u
aan het eind van de schuine muur scherp R het
grindpad omhoog. Boven steekt u de weg over,
ga even R en dan meteen scherp L (wit/rood) het
trappenpad omhoog. Boven aan de T-splitsing
gaat u R (wit/rood) over de grindweg, met rechts
een prachtig uitzicht over de stad. Aan het eind
van de weg volgt u het bospad.
Bij hoge
markeringspaal buigt u scherp L (rood) omhoog
over het rotspad. Klim nu rustig het steile
bospad omhoog en bij zitbank met schitterend
panorama op de Outhevallei kunt u even
bijkomen. Negeer zijpad links en bij een open
grasveld gaat u RD omhoog (wit/rood). Aan de 3sprong met Croix de Corumont 360 m) gaat u R
(wit/rood) het bospad omlaag. Aan de 3-sprong
gaat u RD langs een gekapt bos. U verlaat het
bos en volgt het smalle voetpaadje.
Het pad
loopt tussen hoog struikgewas door en dan goed
opletten!
8.
Aan de 3-sprong met links een boom met
markeringen (rood, wit/rood) gaat u L het smalle
paadje omhoog door struikgewas en blijf dan het
paadje langs de afrastering omhoog volgen. Bij
2 houten doorgangen gaat u RD. Boven gaat u R
over de veldweg. Aan de omgekeerde Y-splitsing
gaat u RD (rood). Na 30 m gaat u aan de 3-sprong
RD (rood) langs het huis. Aan de 4-sprong met
zitbank gaat u RD (wit/rood) over de grindweg.
Nu opletten! Na 150 m gaat u vlak vóór de
afrastering R het begroeide graspaadje omhoog
langs de afrastering. Het pad buigt links het bos
in, ga even R en na 10 m L het bospaadje in.
Even later passeert u het grote houten kruis
(Croix de Jérusalem, 390 m) met schitterend
panorama en volg RD het bospad. Het pad buigt
naar links en aan de 4-sprong gaat u RD de
veldweg in die meteen naar rechts buigt. Aan de
T-splitsing gaat u L. Negeer zijweg links en u
loopt weer het dorp Beausaint binnen. Aan de Tsplitsing gaat u R omlaag langs huisnr.11 . Aan
de kruising gaat u R terug naar het beginpunt.
(Als u nog iets wilt drinken (u rijdt toch terug via
La Roche) kunt u even naar het terras van Les
Nymphes rijden waar u fijn kunt parkeren, Rue de
Harzé 18, la Roche.

Auteur: Jos Wlazlo 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.
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