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Met wandeling 1491 en 1492 kunt u een mooi wandelweekend plannen in de Ardennen. Ten noorden van 
het Ardennenstadje Hamoir ligt het slapende dorpje Fairon. Rode draad in deze route is de Ourthe.   
Tijdens deze echte Ardennentocht, wandelt u eerst gemakkelijk naar het dorpje Xhignesse en via een mooi 
pad langs de Ourthe wandelt u naar Hamoir, waar u naar een taverne kunt lopen voor koffie.  Dan klimt u 
door het bos omhoog naar Roche de Coisse, een uitstekende rots met schitterend uitzicht op de stad.  Via 
een gemakkelijk weggetje wandelt u naar Château de Hamoir Lassus en dan struint u geruime tijd door 
weilanden langs de Ourthe tot u in Sy komt waar een mooie picknickweide is.  U klimt omhoog tot boven 
op de rotsen van Sy, waar enkele fraaie uitkijkpunten zijn. Via weilanden en bosranden wandelt u naar 
uitkijkpunt Belvedère en dan komt u weer in Hamoir bij de taverne met leuk terras.  Via een prachtig pad 
langs de Ourthe wandelt u terug naar Fairon.    
 

Startpunt: Parkeerplaats achter de kerk van Fairon,  Rue de Tilleul 20, Fairon – Hamoir. (Bij huisnr. 20 rijdt u 
RD met links de kerk en aan de ruime 3-sprong is rechts de parkeerplaats. Als er geen plaats is parkeer dan langs 
de weg.   
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

17,47 km  5.30 uur  121 m  328 m 
 

 

 
 

1491. FAIRON – Hamoir - Sy 17,5 km  
 

1. Staande op de parkeerplaats met uw rug naar 
de kerk Saint Martin (1872) gaat u RD (Rue du 
Tilleul) langs huisnr. 17 het smalle straatje 
omlaag. Beneden aan de T-splitsing bij beekje 
gaat u R langs huisnr. 9. Aan de 3-sprong gaat u 
R over het betonnen bruggetje en volg het pad 
met links het beekje. Negeer zijpad rechts. Aan de 
T-splitsing gaat u R het betonnen pad omhoog en 
steekt u via stalen brug de Ourthe over. Volg RD 
het fietspad en voorbij houten doorgang gaat u 
aan de 3-sprong RD (blauw) over het 
asfaltweggetje.  Voorbij oude hoeve gaat u aan de 
3-sprong bij wegwijzer L (blauw/Ravel (Route a 
Velo)) over het fietspad.  Vlak vóór de brug gaat u 
R het trapje af en beneden gaat u L onder de 
stalen brug door. Loop dan RD het bospaadje 
omhoog en negeer zijpad rechts omlaag. Voor 
een mooie rotswand buigt het pad naar links.  
Boven gaat u R (wit-rood/geel) over de asfaltweg 
langs een zitbank. Na geruime tijd gaat u aan de 
omgekeerde Y-splitsing bij zitbank en mooi 
uitzicht scherp R de asfaltweg omlaag.   
 

2. De weg buigt links langs de Ourthe en bij de 
laatste, rechts staande boom, gaat u R het trapje 
af en volg het pad langs de Ourthe. Voorbij  
kanoverhuur gaat u bij zitbank en huisnr. 25 RD 
over de brede grasstrook langs de eerste huizen 
van Hamoir. Negeer zijwegen links. Waar de 
asfaltweg naar links buigt, gaat u RD over het 
betonnen pad langs de Ourthe. Aan de 3-sprong 
bij wegkruis gaat u L de weg omhoog langs 
huisnr. 16. Let op! Meteen voorbij huisnr. 10 gaat 
u R het steegje in. Aan de doorgaande weg gaat u 
L omhoog.   
 

(Zin in koffie, ga dan hier R de brug over en ga dan 
meteen R. Na 100 m komt u links bij Taverne Rive 
Gauche).   
 

Negeer zijweg links en aan de kruising met 
wegwijzers gaat u L (Route de Xhoris).  

Bij huisnr. 1 gaat u R (Chemin des Bruyères) de 
asfaltweg omhoog. Bij huisnr. 2 maakt de 
grindweg een scherpe lus naar rechts.   
 

3.   Bij de volgende scherpe bocht naar links, gaat 
u R het steile bospad omhoog.  Let op! Na ca.  
100 m gaat u R het smalle bospaadje omhoog 
richting hoge steile heuvel.  Loop rustig omhoog 
en voor de afrastering gaat u L.  Boven gaat u bij 
infobord R over de bosweg en dan gaat u R via  
klaphek naar het uitkijkpunt Roche de Coisse 
waar een picknickbank staat.  
 

(Hier heeft u een prachtig uitzicht op Hamoir.  Bij de 
bank kunt u links naar de rotspunt lopen).   
 

Loop terug naar het klaphek en ga R over de 
bosweg langs de afrastering. Let op! Neem het 
eerste bospaadje R en na 10 m gaat u aan de  
T-splitsing R het bredere pad omlaag.  Loop het 
bospad helemaal af en volg dan het begroeide 
graspaadje. Aan de doorgaande weg gaat u R 
(rood) met rechts uitzicht op de rots. Aan de  
3-sprong, bij monument, gaat u L  
(Lassus/groen). Aan de ongelijke 4-sprong gaat u 
RD en volg nu geruime tijd deze gemakkelijke 
weg.  U passeert rechts een huis met vijver. 
 

4.  Voorbij links staande leuk huisje gaat u aan de 
T-splitsing R omlaag. Aan de volgende T-splitsing 
met mooi uitzicht op de kerk gaat u R met zicht 
op het Château de Hamoir Lassus.    
 

(Het oudste gedeelte is een kleine donjon 
(verdedigingstoren) uit begin 14e  eeuw. In de 18e 
eeuw werden de gebouwen volledig gerenoveerd in 
de Lodewijk XIV-stijl. Een andere grote verbouwing 
werd uitgevoerd tussen 1907 en 1920 onder toezicht 
van de "Puck" Chaudoir, een rijke bankier uit Luik en 
de toenmalige eigenaar. Van de middeleeuwse en 
18e-eeuwse bijgebouwen zijn nu nog alleen maar de 
stallen en schuren rond een binnenplaats over). 
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Aan het einde van de weg loopt u naar de Ourthe 
en gaat u L over het pad. (In de zomer kan hier 
hoog gras staan op het eerste stuk).  U passeert een 
nauwe doorgang en volg verder het pad langs de 
Ourthe. U struint zeer geruime tijd door de 
weilanden langs de Ourthe en via bijzonder 
draaihekje volgt u RD het bospad langs de 
Ourthe.  Aan de omgekeerde Y-splitsing gaat u 
RD over het stenige pad.  U passeert een 
klimrots. Aan de 3-sprong bij infobord gaat u RD 
langs de Ourthe. Aan de 3-sprong bij zitbank gaat 
u RD (wit-rood) over het verharde pad langs de 
hoge rots.  Loop RD onder de stalen brug door en 
volg het pad langs de Ourthe.  Voorbij de rotonde 
gaat u RD over het grindpaadje verder langs de 
Ourthe en met links een grasveld.   Aan het einde 
volgt u RD de asfaltweg door het dorp Sy langs 
het hotel.  Loop onder het viaduct door en aan de 
3-sprong, voor de kapel Notre-Dame, gaat u L 
(blauw).   
 

5. Na 20 m gaat u R (wit-/rood) het trappenpad 
omhoog. Klim rustig zigzaggend het steile 
bospad omhoog en neem het eerste klaphek R. U 
komt bij een uitkijkpunt waar u mooi uitzicht 
heeft.  
 

(Als u naar de rechter rotspunt loopt, dan  heeft u nog 
mooier uitzicht).   
 

Loop terug naar het klaphek en ga RD (wit-rood) 
omhoog.  Aan de 3-sprong gaat u R (wit-rood) 
steil omhoog. Negeer zijpad scherp links.  Boven 
voor afrastering gaat u L.  U loopt nu boven over 
de bekende rotsen van Sy en passeert een 
infobord. U passeert rechts het volgende 
uitkijkpunt en volg dan het pad met links 
afrastering. Let op!  Neem het eerste bospaadje R 
en u komt bij een rotsachtig uitkijkpunt met 
houten reling.  Loop terug naar het hoofdpad en 
ga R. Aan het einde, bij zitbank met prachtig 
uitzicht, gaat u R langs de doorgaande weg.  
Negeer bospad schuin rechts omhoog.  Een eind 
verder gaat u bij markeringspaal R (geel) over het 
smalle bospaadje. Aan de T-splitsing gaat u L 
omlaag.  
 

6.   Aan het einde gaat u L en meteen daarna gaat 
u via draaihekje R het bospaadje omlaag.  
Beneden steekt u RD het weiland over. In het 
volgende weiland gaat u RD over het bospad.  
Voorbij draaihekje loopt u het bospad omlaag.  
Beneden steekt u een waterstroompje over en 
loop dan het steile bospad omhoog.  Boven bij 
zitbank en wegkruis gaat u R en na 10 m gaat u 
bij wegwijzer L via draaihekje het weiland in.  

Loop dan RD langs de afrastering. Voorbij 
draaihekje loopt u RD omhoog naar de bosrand.  
Boven gaat u via draaihekje RD het bospad 
omhoog.  (Links passeert u een oud stenen kruis).    
Aan de T-splitsing bij afsluitboom gaat u L. Vlak  
daarna gaat u aan de 3-sprong R over de bosweg 
richting Hamoir. Aan de 3-sprong, bij afsluitboom 
(Privéweg), gaat u RD de bosweg omhoog.   
Voorbij volgende afsluitboom gaat u boven aan 
de ruime 3-sprong RD over de grindweg.    
U passeert een houten stal en 20 m verder gaat u 
scherp R over het paadje achter langs de stal.  Na 
geruime tijd gaat u aan de 4-sprong, bij zitbank 
en bosweg, RD via draaihekje het weiland in en 
loop RD met links de bosrand.      
 

7. Let op! Na ca. 400 m gaat u L via ijzeren 
doorgang over het bospad. Voorbij nauwe 
doorgang gaat u L door het weiland met links de 
bosrand. In de hoek gaat u R en na 100 m gaat u 
L (groen) via nauwe doorgang en draaihekje over 
het bospad.  Na 10 m gaat u aan de 3-sprong L 
omlaag.   Aan de 4-sprong gaat u RD en komt u 
bij het uitkijkpunt Belvedère waar een stenen 
zitbank staat. Loop terug naar de 4-sprong en ga 
L het steile pad omlaag. Na de lange afdaling gaat 
u beneden R over de asfaltweg. Meteen daarna 
aan de Y-splitsing gaat u L omlaag.  Bij huisnr. 3 
gaat u L het trapje omlaag en beneden gaat u L 
de asfaltweg omlaag door Hamoir.   De weg buigt 
rechts langs de Ourthe. Aan de Y-splitsing gaat u 
R omhoog. Boven gaat u L en steekt u via de 
mooie brug de Ourthe over.   Meteen na de brug 
gaat u R omlaag en na 100 m passeert u de 
Taverne Rive Gauche, waar u iets kunt drinken. 
Bij huisnr. 33 gaat u R naar de Ourthe en ga dan L 
over het gras.  Bij de asfaltweg volgt u RD het 
graspad langs de Ourthe.   Aan het einde van de 
asfaltweg volgt u RD (wit-rood) het betonnen 
fietspad langs de Ourthe.    
 

8.   Na geruime tijd loopt u onder de stalen brug 
door en gaat u RD over het onverharde pad langs 
de Ourthe.  Aan de 3-sprong bij zitbank gaat u 
RD.  Volg geruime tijd het schitterende pad met 
rechts de Ourthe en links mooie rotswanden en 
dan passeert u een mooie waterval.  U passeert 
enkele huizen en een eind verder heeft u schuin 
links mooi uitzicht op Fairon.  Aan de 4-sprong 
gaat u L over de smalle asfaltweg richting kerk.   
 

(Tegenover huisnr. 5 ziet u links een huis gebouwd 
op een rots).    
 

U komt weer bij de parkeerplaats bij de kerk. 

 
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.   

 
 
 
 
 


