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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 pittige Ardennentocht met schitterende uitzichten wandelt u eerst via een gemakkelijk pad langs de 
Ourthe naar het dorp Comblain-La-Tour en dan klimt u omhoog naar het dorp Oneux. U struint door 
weilanden en via bospaadjes klimt u naar een prachtig uitkijkpunt op een rots.  U daalt af naar de Ourthe en 
dan volgt een flinke klim door de bossen naar een plateau met weer geweldig uitzicht.  U loopt langs een 
steilrand met weer schitterend panorama en dan loopt u omlaag naar het kerkhof met toren en scheve 
grafstenen waar u prachtig uitzicht heeft op het Ardennenstadje Comblain-Au-Pont. Dan daalt u af naar het 
mooie dorpsplein en wandelt u weer gemakkelijk langs de Ourthe terug naar Comblain-La-Tour.  Via 
veldwegen en graspaden loopt u terug naar Fairon.  In de route zitten avontuurlijke paadjes waar u goed ter 
been moet zijn.   
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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 

18,09 km  5.30 uur  140 m  337 m 
 

 

 
 

1492. FAIRON – Comblain-Au-Pont 18,1 km  
 

1. Staande met uw rug naar de kerk en uw gezicht 
naar huisnr. 27 loopt u RD (Rue du Tilleul) het 
smalle straatje in langs huisnr. 17. Aan de  
T-splitsing gaat u R langs huisnr. 9. Aan de  
3-sprong bij betonnen bruggetje gaat u L over het 
pad gelegen tussen afrasteringen. Aan de  
T-splitsing, voor de Ourthe, gaat u L over het 
betonnen fietspad. Het pad buigt haaks links 
omhoog.  Volg nu zeer geruime tijd het betonnen 
pad. Voorbij houten doorgang volgt u het 
onverharde pad langs de Ourthe.  Daarna volgt u 
weer het betonnen pad en na geruime tijd 
passeert u, bij rechts gelegen camping, een 
enorme rots.  U loopt het dorp Comblain-La-Tour 
binnen en aan de 3-sprong bij verkeersspiegel 
gaat u RD, langs de voorrangsweg, omhoog.  Aan 
de 3-sprong bij wegwijzers gaat u R en steekt u 
via brug de Ourthe over.  Aan de kruising steekt u 
RD de spoorlijn over en aan de volgende kruising 
gat u RD.  Na 30 m gaat u aan de 4-sprong L over 
de doodlopende weg langs huisnr. 30. Voorbij 
huisnr. 50 gaat u aan de 3-sprong R het 
asfaltweggetje omhoog.  
 

2.   Voorbij het laatste huis volgt u RD het steile 
graspad omhoog.  Na deze steile klim gaat u 
boven aan de T-splitsing L over de doodlopende 
smalle asfaltweg.  Voorbij huis negeert u graspad 
links omlaag en voorbij huisnr. 3 klimt u RD het 
paadje omhoog, langs de stenen schuur. Klim 
geruime tijd het stenige bospad omhoog en volg 
dan het graspad omhoog langs een akker. U 
passeert een alleenstaande boom en volg 
geruime tijd het brede graspad langs akkers en 
weilanden. Het graspad wordt een veldweg. 
Boven aan de 3-sprong bij transformatorhuisje 
gaat u L over de grindweg.  Bij huisnr. 46 volgt u 
de asfaltweg omlaag met mooi panorama. U 
passeert het plaatsnaambord Oneux en dan gaat 
u aan de 3-sprong L (geel-rood) de smalle 
asfaltweg omlaag. Voorbij het laatste huis volgt u 
het graspad omlaag. Loop het stenige pad 
helemaal omlaag. Steek beneden de asfaltweg 
over en loop RD het smalle graspaadje omlaag. 
(In de zomer kunnen er brandnetels staan).   
 

3.   Na geruime tijd loopt u het bos in en gaat u 
aan de 3-sprong, bij geel/rode markering op  
boom, R het smalle bospaadje omhoog.  Boven 
bij de bosrand gaat u via draaihekje het weiland 
in en loop RD omhoog.  Na 50 m gaat u op de 

hoek van de afrastering RD over het 
koeienpaadje.  Beneden bij oud draaihekje loopt 
u het volgende weiland binnen en loop RD 
omhoog.   Let op!  Bij een 6-tal hoge bomen buigt 
u scherp L terug omlaag richting de bosrand.  Via 
geel draaihekje loopt u het bos in en ga dan 
meteen aan de 3-sprong R langs de afrastering 
omhoog. Loop het mooie bospad omhoog en 
negeer smal zijpaadje links. Bij schitterend 
uitzicht op Comblain-Au-Pont buigt het pad naar 
rechts.   Aan de 3-sprong bij ijzeren paal gaat u 
RD.  (Dus niet omlaag).  Aan de 4-sprong voor 
groen infobord gaat u R. Negeer zijpaden. Boven 
aan de T-splitsing voor weiland gaat u L langs de 
afrastering.  Volg dan het pad (rood/blauw) langs 
de afrastering.  Aan de 3-sprong bij zitbank gaat u 
L het bospad omlaag.  
 

4.   Beneden bij het oude station gaat u R langs 
huisnr. 15.  Aan de ongelijke 4-sprong gaat u L de 
spoorlijn over en steek dan RD via brug de 
Ourthe over.  Aan de T-splitsing gaat u L richting 
Hamoir. Let op! Na 30 m, nog vóór het eerste huis 
rechts (tegenover bushokje), gaat u R het 
trappenpad omhoog. Loop rustig omhoog.  
Let op!  Precies waar u boven komt, gaat u, vlak 
voordat het pad naar links buigt, scherp L over 
het zeer smalle bospaadje. Het paadje buigt 
rechts omhoog en dan loopt u door een gekapt 
bos (2021) omhoog.  Boven bij de bosrand volgt u 
RD het bospad.  Aan de 3-sprong gaat u RD 
omhoog. Aan de 3-sprong bij geel 
gasleidingpaaltje gaat u RD (wit-rood).  Volg 
geruime tijd de veldweg omhoog langs de 
bosrand en dan passeert u links een schitterend 
uitkijkpunt.  30 m verder passeert u het volgende  
uitkijkpunt.  
 

5. Aan de 3-sprong, bij ijzeren hek en hoge 
markeringspaal, gaat u L (wit-rood) over het 
bospad en negeer meteen zijpaadje rechts.  Aan 
de Y-splitsing gaat u L en 10 m verder gaat u aan 
de 3-sprong L over het smalle bospaadje.  Aan de 
T-splitsing, bij boom en schitterend uitzicht, gaat 
u R over de steilrand. Loop voorzichtig het smalle 
avontuurlijke paadje omlaag.  
 

(Als u het te eng vindt, dan kunt u ook teruglopen 
naar het hoofdpad en L omlaag lopen).   
 

Aan de T-splitsing met geel infobord gaat u L het 
hoofdpad omlaag.   
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Aan de 3-sprong gaat u RD omlaag richting  
bosrand.  Via hoog draaihekje volgt u RD het pad 
langs de afrastering. Aan de 3-sprong bij infobord 
gaat u bij afsluitboom RD over het grindpad.  U 
loopt het bos in en aan de Y-splitsing bij 
afsluitboom gaat u L door een bos met bijzondere 
natuurstenen.  Volg RD de bomenlaan richting 
kerktoren.   Loop RD over het oude kerkhof langs 
de toren en de schots en scheve grafstenen tot 
aan de rand waar u schitterend uitzicht heeft.  
Loop naar de rechterhoek, stap zittend over het 
muurtje en ga L over het ijzeren pad met reling. 
Volg even het graspaadje langs de muur en neem 
dan het eerste pad L omlaag.  Aan de T-splitsing 
gaat u L en bij picknickbank gaat u scherp R.  
Loop nu via trapjes (diverse mogelijkheden) 
omlaag naar het dorpsplein van Comblain-Au-
Pont. 
 
6.   Op het dorpsplein gaat u L richting Ourthe.   
Aan de ongelijke 4-sprong bij café steekt u RD via  
brug de Ourthe over en gaat u aan de 4-sprong R 
over de doodlopende weg langs de Ourthe. Aan 
het einde, voorbij het torentje, volgt u RD het pad 
langs de Ourthe.  Volg geruime tijd het graspad, 
met links de spoorlijn. Voorbij draaihekje loopt u 
RD door het weiland.  Voor afrastering gaat u L 
omhoog en boven voor de struikenrand gaat u R 
via draaihekje het volgende weiland binnen.  
Loop RD met links struiken.  Aan het einde gaat u 
via draaihekje RD de bosweg omhoog.  U steekt 

via brug de spoorlijn over. Aan de T-splitsing 
gaat u R over de grindweg.   Links passeert u een 
hoge klimwand en dan wordt de grindweg een 
asfaltweg.  Aan de 3-sprong gaat u RD langs 
huisnr. 50 en u bent weer in Comblain-La-Tour.   
Voorbij huisnr. 3 gaat u aan de kruising R. Aan de 
kruising steekt u RD de spoorlijn over en aan de 
volgende kruising steekt u RD via brug de Ourthe 
over. Aan de T-splitsing gaat u L richting Hamoir. 
Aan de Y-splitsing bij verkeersspiegel gaat u R 
langs de voorrangsweg, langs huisnr. 63.    
 

7.   Voorbij huisnr. 37 gaat u R de grindweg 
omhoog. Na geruime tijd gaat u aan de 3-sprong 
bij hondenkennel RD.  Boven aan de 3-sprong 
gaat u L over de grindweg langs huisnr. 3.  Aan 
de 4-sprong gaat u R de grindweg omhoog onder 
kabels door.  Steek de asfaltweg over en loop RD  
(gele pijl) over de veldweg.  Aan de 3-sprong, met 
links een graspad, gaat u RD.  In het bos volgt u 
de bosweg. Aan de T-splitsing gaat u L.  Voorbij 
draaihekje loopt u RD door het smalle weiland 
omlaag.  Aan het einde gaat u via de nauwe 
doorgang RD over het bospad.  Beneden gaat u L 
langs de kabbelende beek.  Aan de 3-sprong gaat 
u R over de brug en volg het klinkerpad omhoog 
langs de speeltuin.  Boven aan de T-splitsing gaat 
u L. Steek de doorgaande weg over en loop RD 
richting kerk. Negeer zijweg links en voorbij de 
Église Saint-Martin komt u rechts weer bij 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.   

 

 


