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www.wandelgidsardennen.nl

Als u vanuit de Ardennen terug rijdt over de E25 heeft u vast vlak voor Luik rechts de hoge rots gezien. Tijdens
deze route staat u op die rots! Niemand zou in deze maffe omgeving langs de snelweg een wandelroute bedenken
maar….Jos weet hier toch weer een bijzondere route te bedenken naar een uitkijkrots en langs 3 prachtige
kastelen! Net ten zuiden van Luik ligt aan de Ourthe het stadje Tilff. Tijdens deze heuvelachtige en pittige
wandeling steekt u via twee bruggen de Ourthe over en volgt u een bospad langs de rivier. U klimt omhoog naar
Embourg en dan bereikt u de rots Roche du Bout du Monde met schitterend uitzicht op de Ourthevallei en
natuurlijk de E-25. U daalt af door het bos en wandelt naar Chateau du Sainval, wat helaas privébezit is. Via een
rustige weg loopt u naar de rand van Tilff en via een leuk bospad komt u bij het kasteel Domaine Brunsode met
mooie slotgracht. Even later wandelt u het leuke centrum binnen met veel terrasjes. Na de pauze wandelt u een
leuk stuk langs de Ourthe en via verrassende paadjes klimt u naar Chateau de Colenster. Via een mooi pad langs
een moerasgebied loopt u terug naar de parkeerplaats. Het eerste stuk naar de rots hoort u natuurlijk de snelweg
maar als u op de rots staat en het schitterende uitzicht ziet, bent u dat al vergeten! Het is een route met enkele
pittige klimmetjes en veel verrassende paadjes.

blz 2 van 4
GPS-afstand 14000 m, looptijd 4.15 uur en hoogteverschil 113 m.
Startadres: Parkeerplaats aan de Ourthe, navigatie: Chemin de Chateau, Liège. U neemt de A2 naar Luik
richting Luxembourg en meteen voorbij Luik neemt u afslag 40 Embourg - Tilff. Boven op de brug/rotonde
gaat u R. Meteen daarna aan de T-splitsing gaat u L over de N633 richting Tilff. Na circa 800 m gaat u L de
spoorlijn over en parkeer dan rechts in een van de vakken aan de Ourthe. Indien uw navigatie het adres niet
kan vinden gebruik dan: Rue de Tilff 460, Luik. Na de autoweg komt u dan bij dit adres. Rij dan nog 800 m RD
richting Tilff en ga dan L over de spoorwegovergang.
U kunt ook 10 km lopen maar dan komt u niet bij de rots Rochers du Bout du Monde.

1381 TILFF - Embourg 14 km -10 km
1. Staande op de parkeerplaats met uw rug naar
de Ourthe gaat u R. Aan de 3-sprong bij
sluishuisje nr. 5 steekt u R via de stuw/brug het
voormalig Ourthekanaal over. Voorbij de tweede
brug gaat u meteen R (blauwe pijl) over het
betonnen pad en volg nu lange tijd het pad met
rechts de Ourthe.
(Na 1 km passeert u een reling van brug. 50 m verder
ziet u links boven de rots Rochers du Bout du Monde
waar u straks op staat).
Na 1,6 km buigt het pad links omhoog. Aan de
3-sprong gaat u L onder het viaduct door.
(Degene, die 10 km loopt gaat u hier R de smalle
asfaltweg omhoog met rechts nog steeds de Ourthe.
Ga nu verder bij **** in punt 3).
Aan de T-splitsing gaat u R omhoog. Meteen
daarna aan de volgende T-splitsing gaat u R het
asfaltpad omhoog. Na 100 m bij vangrail autoweg
gaat u L over het bospad dat even verder bij gele
ijzeren paal links (even) steil omhoog buigt.
Boven aan de T-splitsing gaat u L het bredere
bospad omhoog dat even verder een dalend
bospad wordt. Aan de 3-sprong bij ijzeren
toegangshek met twee pilaren van huis (nr. 7)
gaat R (C) omhoog. Negeer meteen zijpaadje links
omhoog. (Via dit paadje komt u straks terug op dit
punt). Na 100 m gaat u aan de 3-sprong L (C) het
bospad omhoog. Na 200 m gaat u aan de
4-sprong RD (C) verder omhoog. (Na bijna 400 m
loopt u parallel aan de links boven gelegen mooie
appartementen).
2. Na 500 m gaat u boven in Embourg bij de 41
ton wegende M 41 Walker Bulldog tank L de
doorgaande weg omlaag. Vlak daarna voorbij
bistro Le Beaubourg gaat u aan de 3-sprong L de
asfaltweg omhoog en u passeert links enkele
medische instellingen. Negeer zijwegen. Waar de
dalende asfaltweg na 600 m naar rechts buigt,
loopt u RD tussen de bloembakken door over het
bospad. Negeer zijpaden. Na 100 m bij ijzeren hek
loopt u RD over het bospad met rechts
afrastering van achtertuinen van leuke optrekjes.

Na 300 m gaat u aan de 3-sprong RD en u
passeert meteen rechts een zitbank. Loop even
RD en u komt bij gele reling waar u mooi uitzicht
heeft over de Ourthevallei. Loop terug naar de
3-sprong bij hoge afrastering en loop 10 m RD en
dan gaat u R tussen groene stip op boom en
groene pijl op boom over het bospad. Na 20 m
gaat u aan de 3-sprong bij 3-stammige boom R en
loop RD (groene stip) het bospad omlaag met
rechts de steile boshelling. Negeer zijpaden links.
3, Aan de T-splitsing voor steile wand gaat u L
(gele pijl) het bospad omlaag met rechts de steile
boshelling
(Als u hier aan de T-splitsing R het smalle pad
omlaag loopt, dan komt u na 25 m bij de rots
Rochers du Bout du Monde, die u bij het begin van
de wandeling boven zag liggen. Hier heeft u
schitterend uitzicht. Beneden ziet het witte Chateau
de Sainval waar u straks langs komt. Rechts ziet u de
torentjes van Chateau de Colonster waar u straks
ook nog langs komt).
Negeer zijpaden. Na 300 m, meteen voorbij
achthoekige gebouw (waterbedrijf), gaat u aan de
4-sprong scherp R het smalle bospad steil
omlaag. (Meteen daarna ziet u links een
oorlogsbunker). Beneden bij het toegangshek van
het huis (nr.7), hier bent u al geweest, gaat u R
(groen 11) het bospad omlaag met rechts een
keermuur en links het huis. Aan de Y-splitsing
met rechts de hoge rots Rochers du Bout du
Monde, waar u op heeft gestaan, gaat u L het
smalle paadje omlaag. Aan de T-splitsing gaat u L
(oranje stip) omlaag en u loopt even vlak langs
een oude meander van de Ourthe. Het pad buigt
scherp links omhoog over het viaduct en dan
loopt u aan de andere kant van het water met
rechts de snelweg.
(Na 50 m ziet u links de rotspunt waar u heeft
gestaan).
Aan de T-splitsing gaat u L over het asfaltpad.
Aan de 3-sprong gaat u R onder het
autowegviaduct door.

blz 3 van 4
Aan de T-splitsing gaat u L de smalle asfaltweg
omhoog met rechts de Ourthe. **** Na 400 m
passeert u de ingang van Chateau de Sainval en
volg de grindweg omhoog met rechts de muur.
(Het kasteel dateert uit de 18e eeuw. Het
hoofdgebouw is in neoklassieke stijl. In de 19e eeuw
is het herbouwd. Nu zijn er in het kasteel
appartementen gehuisvest).
Na 500 m wordt de dalende grindweg een
asfaltweg die u volgt langs de eerste huizen van
Tilff. Na 400 m gaat u aan de Y-splitsing bij
verbodsbord L de smalle omhoog.
(Rechts boven in de verte ziet u gebouwen van het
academische ziekenhuis van de universiteit van Luik
in Sart Tilman).
4. Aan de 3-sprong bij met breuksteen gebouwde
woningen gaat u L de smalle asfaltweg omhoog
en u loopt onder het viaduct door. Aan de
Y-splitsing, bij ijzeren toegangshek van woning
gaat u R (Rue du Ruisseau) de steile (20%) smalle
asfaltweg omhoog. Na 250 m, 50 m voorbij het
met breuksteen gebouwde huisje met huisnr. 5
gaat u bij betonnen elektriciteitspaal nr. 21 R
(zwarte pijl) het smalle bospad omhoog. Negeer
zijpaden en loop RD met rechts beneden de
woningen waar u net langs gelopen bent. Na
250 m gaat u aan ongelijke 4-sprong R het pad
langs de zitbank met mooi uitzicht, een fijne
pauzeplek na 8,2 km, omlaag. Aan de Y-splitsing
gaat u R omlaag. Na 100 m gaat u R het bospad
steil voorzichtig omlaag met rechts een
bijzondere woning
(Als u dit te steil vindt, loop dan RD verder omlaag.
Aan de T-splitsing gaat u R over de asfaltweg. Na
100 m gaat u bij wit-rode afsluitboom L de grindweg
omlaag. Ga dan verder bij **** in dit punt).
Steek de asfaltweg over en loop bij wit-rode
afsluitboom RD de grindweg omlaag **** tussen
enkele gebouwen door. Voorbij de volgende witrode afsluitboom loopt u RD de grindweg omlaag.
Beneden aan de 4-sprong, met rechts een grote
parkeerplaats, gaat u RD. Vlak voor het kasteel
gaat u R over het grindpad met links het kasteel
en vijver en met even verder mooi uitzicht op
Chateau de Brunsode.
(Dit mooie kasteel draagt nog steeds de naam van
zijn eerste eigenaren: Brunsode. Het is in de 17e
eeuw in Lodewijk XII-stijl gebouwd. De vierkante
toren bestond echter al in 1294 en hoorde bij een
oude versterkte burcht).
Aan de 3-sprong bij infobord over kasteel gaat u
R het grindpad omlaag. Steek via zebrapad de
doorgaande weg met, rechts de rotonde, over en
ga RD de smalle eenrichtingsweg omlaag.
5. Aan de 3-sprong gaat u L over het leuke
kerkplein/voetgangerszone en houd links aan met

links de terrasjes, een mooie pauzeplek. (Hier op
het plein komt u dadelijk weer terug). Vlak voor de
volgende doorgaande weg gaat u R langs de
parkeerplaatsen. Vlak daarna gaat u aan de
3-sprong R langs huisnr. 1.
Aan de volgende
3-sprong gaat u R met links de Saint Légerkerk.
(Als u hier RD loopt, dan komt u meteen bij een
taverne die aan de Ourthe ligt.
De in 1875-1877 gebouwde in neo-gotische stijl
gebouwde kerk verving de vorige kerk die uit 1730
dateerde en waar omheen het kerkhof lag).
Loop RD over het kerkplein, loop bij restaurant
Canotier (schipper) de trap omhoog en steek via
zebrapad RD de weg over en ga R over het
trottoir. Bij de rechts gelegen de rotonde volgt u
RD het trottoir met even verder rechts een
keermuur. Aan de 3-sprong voor witte herenhuis/
appartementen gaat u L. Aan de kademuur gaat u
bij sluishuisje R over het klinkerpad met links de
Ourthe. (Kijk voorbij sluishuisje even over de
kademuur). Negeer zijpaden en volg RD het
klinkerpad langs de kademuur/Ourthe. (Na 400 m
passeert u zitbanken). Na 600 m steekt u via fietsvoetgangersbrug de Ourthe over en dan gaat u
meteen bij picknickbank R het grindpad omlaag.
Na 10 m, vlak voor voetbalveld, gaat u scherp R
over het graspad onder de fiets- voetgangersbrug
door en volg het pad met links de Ourthe. Na
300 m buigt het pad naar rechts met links een
zijtak van de Ourthe. Voor de spoorlijn gaat u R
over het betonplaten pad met links de spoorlijn.
(U loopt hier over het traject waar voorheen het
Ourthe kanaal liep. Het
261 km lange
Ourthekanaal of Maas-Moezelkanaal is een nooit
volledig afgewerkt kanaal dat begin 19e eeuw een
verbinding moest vormen tussen de Maas in Luik en
de Moesel bij Wasserbillig. Op het hoogste punt van
het kanaal zou een tunnel komen om de
waterscheidingslijn te doorkruisen. De enorme
kostprijs, de politieke instabiliteit na de Belgische
revolutie (1830), de opkomst van de spoorweg als
nieuwe en veel goedkopere vervoersoplossing en de
erkende onafhankelijkheid van Groothertogdom
Luxenburg (1839) betekende het definitieve einde
van het project. Hoewel het Maas Moezelkanaal
project werd afgeblazen, werd er vanaf 1847 wel de
rivier de Ourthe gekanaliseerd met 17 sluizen. De
rivier zou tot Comblain-au-Pont bevaarbaar zijn.
Verdere bevaarbaarheid tot La Roche en Andenne
was wel de bedoeling, maar is nooit uitgevoerd).
6. Na 100 m gaat u tegenover het sluishuis nr. 7
met toren (huisnr. 61/zie infobordje) scherp L het
tegelpad omlaag en via tunnel loopt u onder de
spoorlijn door. Aan de doorgaande weg gaat u R
langs het bushokje omhoog. Let op! Na 200 m
gaat u tegenover huisnr. 58 scherp L de steile
asfaltweg/oprit langs huisnr. 45 omhoog.

blz 4 van 4
Voor ijzeren hek met twee pilaren gaat u R het
steile smalle grindpad omhoog met even verder
rechts afrastering van achtertuin. Steek na 100 m
voorbij trafokast de asfaltweg over en loop RD
het steile pad omhoog met links een wit huis
(nr. 9). Na 30 m, meteen voorbij dit huis, gaat u
aan de 3-sprong R het graspad steil omhoog.
Vlak daarna aan de ongelijke 4-sprong gaat u RD
verder steil omhoog met rechts afrastering.
Na 50 m gaat u boven na trapje R de asfaltweg
omlaag. Let op! Negeer meteen de eerste weg
links (Clos de la Bergerie) en 5 m verder gaat u L
de asfaltweg omhoog. Aan de Y-splitsing gaat u L
het pad langs de bosrand omhoog. Na 200 m gaat
u boven aan de T-splitsing R het grindpad omlaag
dat meteen naar links buigt. Via tunneltje loopt u
onder de weg door en volg het bospad omlaag
tussen prachtige platanen door.
7. Beneden aan de T-splitsing voor de grote
parkeerplaats van kasteel/universiteit gaat u L
over de asfaltweg. 50 m verder, einde
parkeerplaats gaat u L over het pad met links
afrastering van weiland.
(Als u na 100 m R het bospad inloopt, dan heeft u
meteen aan de rand van het kasteelpark mooi zicht
op het kasteel).

toren met duiventil L over het grindpad. Waar,
na bijna 50 m, het grindpad naar rechts buigt,
gaat u L over het gras omlaag en ga dan bij
slagboom L over de kasseienweg.
(U loopt hier over het terrein van Liège université
Campus du Sart Tilman).
Voorbij de voorkant van het kasteel met de twee
kunstwerken La Joie de vivre (l) en Le Chasseur
de moues (R) gaat u RD het bospad omlaag.
Negeer meteen paadje links richting kasteel. Bij
beuk maakt het dalende smalle bospaadje een
scherpe lus naar rechts met links beneden een
weiland. Aan de T-splitsing gaat u L de grindweg
omlaag.
8. Beneden gaat u meteen voorbij afsluitboom en
infobord L over het brede graspad, gelegen
tussen afrasteringen, dat u geruime tijd RD volgt.
(Meteen rechts ziet u boven aan de bosrand een leuk
optrekje. Na 400 m passeert u rechts een poel en
links een oude meander van de Ourthe. Mogelijk ziet
u hier bij het water nijlganzen. Een eindje verder ziet
u links in de oude Ourthe meander dood hout staan,
heel bijzonder).
Na bijna 1 km gaat u voor de hoeve R door de
bomenlaan.

Aan de T-splitsing in het bos gaat u R omlaag met
even verder rechts het in Engelse stijl aangelegd
kasteelpark met de mooie oude bomen. Aan de
volgende T-splitsing gaat u L en meteen daarna
aan de volgende T-splitsing bij ronde toren met
mooie spits gaat u R omlaag naar het Chateau de
Colonster.

(Boven de deur van de hoeve staat een Mariabeeldje
(1773) in muurnis).

(In
1469
werd
het
kasteel
als
donjon
(verdedigingstoren) voor het eerst genoemd. In 1966
verwoestte een brand een groot deel van het kasteel.
Het kasteel en zijn park zijn sinds 1963 eigendom
van de Universiteit van Luik).

(Als u hier 25 m RD loopt,dan komt u rechts bij een
vijver).

Na een kijkje te hebben genomen bij het kasteel
loopt u over het grasveld terug met links de lange
schuur. Aan het eind van de schuur gaat u bij

Meteen daarna gaat u bij infobord en afsluitboom
L het grindpad omhoog met links de hoeve. Na
100 m gaat u aan de 3-sprong R over het graspad
richting reling.

Vlak voor stalen reling gaat u R en ga dan R het
bospaadje omlaag met rechts het beekje. Na ruim
100 m steekt u R via stapstenen het beekje over.
Aan de asfaltweg/bomenlaan gaat u L langs de
afsluitboom. Steek voorzichtig de doorgaande
weg over en loop RD de spoorlijn over naar de
parkeerplaats.

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.

