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blz 2 van 3
Tijdens deze pittige maar zeer verrassende Ardennentocht wandelt u langs de Amblève naar een
voetgangersbrug en klimt u via leuke bospaadjes omhoog. U daalt af naar Aywaille en dan volgt u geruime
tijd een prachtig voetpad langs de Amblève. Via een flinke klim komt u op een hoogte van 290 bij het grote
kruis Croix de Septroux waar u kunt pauzeren. U daalt via een bospad af naar Aywaille en dan wandelt u
over het perron. U klimt een trappenpad omhoog naar een schuilhut en voorbij een prachtig uitzichtpunt
daalt u af naar een klimwand en diepe groeve. U klimt weer omhoog naar een mooie rotspunt en via een
gemakkelijk weggetje daalt u af naar Remouchamps. Via een prachtig voetpad langs de Amblève loopt u
terug naar de parkeerplaats. Bij het nabij gelegen hotel Umami is een mooi terras voor een drankje.
GPS-afstand 15700 m, looptijd 5 uur en hoogteverschil 168 m.
Startadres: Parkeerplaats voor verzorgingstehuis Le Jardin des Chantoirs, Square Phillippe Gilbert 17,
Remouchamps. Bij de rotonde rijdt u L de weg in langs het witte moderne hotel Umami en volg de weg omlaag.
Aan de T-splitsing gaat u R en neem de eerste weg L langs huisnr. 17. Parkeer hier rechts uw auto.

1382 REMOUCHAMPS – Aywaille 15,7 km
1. Staande op de parkeerplaats bij huisnr. 17
loopt u richting snelweg en gaat u in de
linkerhoek L over het betonplaten pad met rechts
de autoweg. Neem het eerste onverharde paadje
schuin R omhoog, ga R het klinkerpad omhoog
en boven steekt u RD via brug de Amblève over.
Meteen na de brug gaat u scherp L (gele ruit 05)
het klinkerpad omlaag. Steek het fietspad over
en ga dan L over het klinkerpad onder het viaduct
door. Volg het klinkerpad langs de rivier. Na
enige tijd loopt het pad evenwijdig aan het
fietspad. Aan de 4-sprong bij ingang camping en
Château de Dieupart gaat u RD. U steekt weer via
brug de Amblève over en aan de T-splitsing bij
zitbank gaat u R. Na 10 m gaat u scherp L langs
de doorgaande weg met rechts een muur.
Voorbij huisnr. 95 gaat u R de asfaltweg omhoog.
2. Bij afsluitboom gaat u L het pad omhoog.
Negeer zijpaadje rechts en loop zigzaggend
omhoog. Let op! Waar het pad een scherpe lus
naar rechts maakt, gaat u aan de 3-sprong RD
over het bospaadje. Na 10 m gaat u aan de 3sprong, vlak vóór steile afdaling, R het steile
paadje omhoog richting rotsmuur. Na 10 m gaat u
bij de schuin staande boom R het klimpaadje
omhoog. Boven volgt u het pad vlak langs de
steile rand. Aan de Y-splitsing gaat u L omlaag
langs de steile rand. Aan de omgekeerde Ysplitsing gaat u scherp L (wit=rood) omlaag. Vlak
daarna gaat u aan de 4-sprong scherp R (witrood/blauw/rood) omlaag. Let op! Meteen bij het
eerste huis gaat u L de stenen trap omlaag.
Beneden gaat u L en dan gaat u meteen aan de 3sprong R. Aan de kruising gaat u RD. Meteen
daarna aan de volgende kruising gaat u verder
RD met rechts een school en links een speeltuin.
Aan de T-splitsing voor de rivier gaat u R over het
klinkerpad langs een monument. Negeer
zijpaden.

3. Boven gaat u L en via brug steekt de Amblève
over. Meteen na de brug gaat u R.
(Als u koffie wilt drinken in Aywaille loop dan na de
brug 50 m RD, daar ligt rechts een café).
Let op! Na 20 m gaat u R het trapje af en volg het
kasseienpad langs de Amblève. Na enige tijd
volgt u het smalle asfaltpaadje vlak langs de
rivier. (Bij hoog water kunt u boven langs de muur
lopen).
Aan het eind van het pad loopt u RD
langs een keienstrandje, neem het eerste trapje L
omhoog en ga R over het klinkerpad. Na geruime
tijd houdt het klinkerpad op en volgt u RD het pad
langs de rivier. Vlak voor de doorgaande weg
gaat u bij picknickbank en oorlogsmonument R
over het pad langs de Amblève. Volg nu geruime
tijd het prachtige pad en dan loopt het pad
omhoog langs een muur. Boven gaat u RD langs
de doorgaande weg (loop rechts van de vangrail).
Volg de weg langs de brouwerij en loop onder het
viaduct door.
4. Na 100 m gaat u aan de 3-sprong scherp L de
asfaltweg omhoog. Vlak vóór het eerste huis (La
Mohinette) gaat u R het stenige bospad omhoog.
Negeer graspad rechts. Bijna boven wandelt u
langs een weiland en aan de Y-splitsing gaat u R
omlaag. Aan de T-splitsing gaat u R over het pad
langs de afrastering. Loop het pad omhoog, ga n
RD over de asfaltweg en na 10 m gaat u aan de 3sprong R de grindweg omhoog met links een
loods. Negeer zijpad links. 10 m verder gaat u
aan de 3-sprong met elektriciteitspaal L de steile
grindweg omhoog. Aan de T-splitsing voor huis
gaat u R de asfaltweg omhoog. Meteen voorbij
het bord “30 km” gaat u bij wegverbreding
scherp L het pad omhoog. (Omhoog lopend heeft
u links een steeds mooier uitzicht). Aan de 3sprong gaat u RD (geel/rood) langs de afrastering
omhoog. Boven komt u bij het Croix de Septroux
op een hoogte van 290 m N.A.P..

Een fijne pauzeplek na 8 km lopen met mooi
uitzicht op Aywaille en de Amblève.
5. Met uw rug naar het kruis gaat u R langs de
afrastering omlaag. Aan de T-splitsing in het bos
gaat u R. Het pad loopt omlaag. Aan de 3-sprong
gaat u scherp L de holle bosweg omlaag. Aan de
volgende 3-sprong gaat u R langs een oud
verbodsbord de bosweg omlaag.
Volg zeer
geruime tijd het gemakkelijke pad langs een diep
ingesneden beekdalletje. Aan de 3-sprong gaat u
R de bosweg omhoog. Boven aan de T-splitsing
bij blauwe markering gaat u scherp L. Let op!
Negeer het eerste bospaadje rechts en 10 m
verder gaat u het volgende bospaadje schuin R
omlaag. Let op! Waar voor u een greppel begint,
volgt u RD het begroeide pad door de greppel
omlaag. Bij omgevallen boom buigt het holle pad
links omlaag.
Aan de T-splitsing gaat u R
omlaag. Beneden gaat u RD (geel) de doorgaande
weg omhoog en u loopt Aywaille binnen. Negeer
zijweg
rechts.
Aan
de
3-sprong
bij
verkeersspiegel gaat u RD omhoog langs een
polyclinick. Voorbij parkeerplaats volgt u RD het
betonplaten pad langs de spoorlijn en dan loopt u
RD over het perron. Voorbij station negeert u
trap omhoog en volg de spoorlijn. Vlak voor de
trap omlaag gaat, gaat u over de links gelegen
smalle brug met betonplaten. (U loopt nu vlak
langs de spoorlijn).
6. Aan het eind van de brug gaat u scherp R en
ga dan meteen scherp L het betonnen trappenpad
omhoog. U passeert een zitbank en een eindje
verder komt u bij een schuilhut waar u even op
adem kunt komen. (In de verte ziet u de heuvel met
het kruis dat u net niet kunt zien). Even verder gaat
u aan de 3-sprong L. Het pad buigt scherp rechts
omhoog en bij links staande ijzeren paal gaat u
verder omhoog. Boven aan de T-splitsing gaat u
L. U passeert een kuil met oorlogsmonument.
Aan de 3-sprong bij 2-stammige beuk gaat u RD
langs de steilrand. Aan de Y-splitsing gaat u R
verder langs de steilrand. Aan de 3-sprong bij
paaltje gaat u RD langs de steilrand. Bij zitbank
en prachtig uitzicht buigt het pad naar rechts.
(Aan de overzijde van het dal ziet u de hoge rotspunt
waar u zo dadelijk nog opklimt). Loop dan RD
(pijl/blauw/1wit-rood) over het bospad langs een
betonnen paaltje. (Dus niet de blauwe X!). Aan de
4-sprong gaat u RD langs een houten paal en na
30 m gaat u aan de 3-sprong bij dikke beuk L
omlaag. Na 10 m gaat u aan de 3-sprong L
omlaag met links een rotsachtige heuvel. Loop
voorzichtig het steile pad omlaag. Beneden op

blz 3 van 3
het plein met picknickbanken gaat u L langs de
klimwand van het klimcentrum New Life Outdoor
Centre, een fijne pauzeplek.
7. Voor de grote keien, waar u diep in de groeve
kunt kijken, gaat u R over het bospad langs de
kabelbaan en weer terug op het ronde plein met
zitbanken gaat u L het trappenpad omlaag.
Beneden loopt u RD over de parkeerplaats en ga
dan L over de asfaltweg. Meteen voorbij huisnr. 1
gaat u R (rode ruit) de trap op en loop het
rotspaadje omhoog. Bij rots met Mariabeeldje en
zitbank gaat u RD (rode ruit 3). Loop het bospad
omhoog en voor zitbank en steile rots buigt het
pad scherp L verder omhoog. Bij 2 zitbanken
gaat u L (rode ruit 3) het rotsachtige pad omhoog.
Bij muur buigt het pad naar rechts. Aan de 3sprong, met links een dikke lage muur, gaat u
even R en loop naar de uiterste rotspunt met
mooi uitzicht. Loop terug naar de 3-sprong bij de
dikke lage muur en ga R.
U passeert een
infobord over het kasteel en voorbij de laatste
muur volgt u RD (rode ruit) het bospad. Na enige
tijd loopt u onder hoogspanningskabels door en
volg RD (rode ruit) het bospad. Negeer zijpad
rechts. Aan de T-splitsing voor weiland gaat u R
langs de afrastering.
Loop RD het bospad
omlaag en negeer zijpad rechts.
8. Beneden aan de T-splitsing gaat u L via een
rooster het graspad omhoog. U komt uit het bos
en volg de veldweg met in de verte de snelweg
Luik – Bastogne. Bij boerderij gaat u aan de 3sprong bij zitbank RD. Vlak daarna gaat u aan de
3-sprong bij kapelletje L (geel 16) de asfaltweg
omlaag. Loop de weg helemaal omlaag. Beneden
aan de doorgaande weg gaat u R richting
rotonde. Bij de rotonde neemt u de eerste weg R
richting Spa. Negeer zijwegen en dan steekt u via
brug de Amblève over. Na de brug gaat u meteen
L en ga dan meteen L over het graspad vlak langs
de rivier. Bij 3 stalen zitbanken volgt u RD het
graspad langs de rivier. Negeer trappen rechts.
Vlak voor betonnen bruggetje met wateruitloop
gaat u R het trapje omhoog met leuning. Boven
steekt u de weg over en gaat u RD door de ijzeren
doorgang. Even later gaat u aan de kruising L
langs een oud huis. Tegenover huisnr. 9 gaat u R
het asfaltsteegje omhoog. Volg het pad langs de
afrastering. Aan de asfaltweg gaat u L. Aan de 3sprong gaat u RD naar de parkeerplaats.
(Als u nog iets wilt drinken, dan kunt u bij het witte
moderne hotel Umami terecht. Er is een bar en een
prachtig terras waar wandelaars welkom zijn).
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