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Op slechts 45 min. rijden van de Nederlandse grens bij Eijsden, ligt aan de Maas de stad Huy, met boven
op een rost het imposante Citadel de Huy. Tijdens deze schitterende dagtocht in de Ardennen wandelt u
eerst een gemakkelijke stuk langs de Maas en komt u in het dorpje Ben met leuke straatjes. U klimt door
de bossen omhoog en dan volgt u een avontuurlijk paadje langs het beekje Sollière met mooie waterval. U
struint door weilanden met mooi uitzicht en dan loopt u door het dorpje Camp de Corroy. U daalt af naar de
stad en via een trappenpad klimt u naar het Citadel de Huy (Fort van Hoei) dat u kunt bezoeken (Entree €
4,50 p.p.). Het uitzicht op de stad is schitterend! In de stad passeert u de prachtige kerk Notre Dame en
dan komt u op het gezellige marktplein met veel terrasjes. U steekt de Maas over en dan heeft u een mooi
uitzicht op het hoog gelegen fort. Via een mooi pad langs de Maas loopt u terug naar de parkeerplaats.
Startpunt: Parkeerplaats winkelcentrum Shopping Mosan, Avenue du Bosquet 37, Huy. (Ligt aan de Maas
bij het dorpje Ahin). Parkeer zo kort mogelijk bij de Maas voor de drogist Het Kruitdvat.
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1588. HUY (Hoei) 16 km
1. Staande op de parkeerplaats met uw gezicht
naar Het Kruidvat gaat u L en dan R de trap af.
Beneden gaat u L over het betonplatenpad langs
de Maas. Na zeer geruime tijd ziet u rechts aan
de overkant het mooie kerkje van Bas-Oha op een
heuvel liggen. Aan de 4-sprong met wegwijzer
gaat u R over de grindweg die meteen naar links
buigt. Na 100 m gaat u R verder over het
weggetje langs de Maas. Aan de 3-sprong met
voorrangsbord, gaat u aan de rechterzijde over
de grasstrook vlak langs de Maas. Waar de
grasstrook ophoudt volgt u RD de asfaltweg
langs de Maas, met rechts aan de overzijde
Château Coulon. Nu opletten! Na geruime tijd
passeert u links het eerste huis en 50 m verder
gaat u scherp L het onverharde voet-/fietspad in.
Aan het einde gaat u R over de asfaltweg door het
dorpje Ben. Let op! Tegenover een groot wit huis
rechts, gaat u L over het smalle paadje tussen de
hagen door. Bij bruggetje gaat u RD en voor de
kerk gaat u R over het kasseienstraatje. Aan de
T-splitsing gaat u R en na 20 m gaat u aan de
3-sprong met zitbank L.
2.
Aan de kruising met de doorgaande weg
steekt u via het zebrapad de weg over en gaat u
RD (Rue Saint-Roch). U steekt het beekje Rau du
Ben over en dan gaat u meteen L (Sentier Public)
over het smalle paadje tussen het beekje en de
afrastering. Het paadje wordt steeds smaller. Aan
het einde steekt u het beekje over en gaat u RD
over het smalle voetpad. (Als een houten poort
voor dieren gesloten is kunt u deze open en dicht
maken). Volg dan RD het pad omhoog. Klim
rustig het mooie holle bospad omhoog en voor
een diepe groeve buigt u rechts omhoog. Aan de
3-sprong met privépad gaat u RD (Sentier Public)
omhoog. Aan de volgende 3-sprong met links een
privépad gaat u R. Boven volgt u nog geruime tijd
het bospad en als u uit het bos komt volgt u RD
het graspad, met rechts mooi uitzicht. Het pad
loopt door de bosrand en aan de T-splitsing met

verbodsbord gaat u L (rood/geel, Rue de
l’Épine). Boven aan de T-splitsing gaat u L
(blauw/rood) over de veldweg.
3. Aan de 3-sprong gaat u R langs de slagboom
(verboden voor voertuigen, n82) en neem meteen
aan de linkerzijde het paadje langs de afrastering.
Bij een jachthut loopt u RD (82) onder een
stalletje door en volg het pad langs de
afrastering. Daal het mooie bospad af en beneden
aan de omgekeerde Y-splitsing met zitbank gaat u
even RD en na 10 m bij zitbank gaat u R het
stenige pad omlaag. Beneden aan de T-splitsing
gaat u R. U steekt via stenen het beekje Sollière
over en volg het bospad. U passeert enkele
omgevallen bomen en negeer zijpad links met
een touw. Bij een trapje passeert u een mooie
waterval. Let op! Voorbij een stenig stuk, waar u
vlak langs de beek loopt, gaat u even L omhoog
en na 5 m R verder over het hoger gelegen
bospad. Aan de 4-sprong met stenen brug gaat
u L het stenige bospad omhoog. Bijna boven
negeert u zijpaadje links. Aan de 3-sprong waar
het brede pad naar links buigt gaat u RD over het
smalle pad langs de afrastering.
4. Voorbij klaphek steekt u schuin R de akker
over. Bij de bosrand opent u de hefboom en gaat
u L het paadje in, met rechts een boshelling. U
loopt het bos in en via een rioolbuis steekt u een
beekje over. Volg het pad omhoog langs een
weiland en boven aan de T-splitsing gaat u R de
veldweg/graspad omhoog. Boven aan de kruising
voor de eerste huizen, gaat u R over de asfaltweg.
Na 100 m, waar de weg naar rechts buigt, gaat u L
langs de hefboom en loop RD door het weiland
omhoog, met rechts de afrastering. Voorbij de
volgende hefboom loopt u RD omhoog richting
de hoogspanningsmast. (Achteromkijkend heeft
u hier een prachtig uitzicht). De mast laat u
rechts liggen en loop omhoog langs de
afrastering.

Voorbij de hefboom en klaphek volgt u het
bospad. Boven bij de bosrand gaat u L door het
weiland omhoog. Voorbij klaphek steekt u de
doorgaande weg over en gaat u schuin L (30 km)
over de asfaltweg. Aan de kruising gaat u RD
door het dorp Camp de Corroy. Aan de ongelijke
kruising met wegkruis gaat u RD en 30 m verder
gaat u aan de 3-sprong RD (zone 30) over de
doodlopende weg. Negeer zijwegen en loop door
tot huisnr. 80.
5. Loop dan RD het bospad in langs de oude
toren Tour Joseph. Houdt links aan, het steile
bospad omlaag en aan de T-splitsing buigt u
scherp L omlaag (voorzichtig met het eerste
steile stukje). Negeer zijpadje schuin links
omlaag. Aan de T-splitsing voor een diepe
afgrond gaat u L en kort daarna gaat u aan de
T-splitsing R, met links de afgrond. Aan de
omgekeerde Y-splitsing gaat u scherp L omlaag.
Aan de volgende omgekeerde Y-splitsing gaat u
ook scherp L omlaag. Daal nu zigzaggend het
paadje helemaal af en beneden steekt u R de
spoorlijn over. Aan de ruime omgekeerde
Y-splitsing met paaltjes gaat u RD. Let op!
Tegenover huisnr. 93 gaat u L de stenen trap
omhoog. Klim rustig via de trappen het steile
bospad omhoog en voorbij een rots negeert u
zijpaadje links. Boven aan de T-splitsing, met
rechts een hol pad, gaat u L, met rechts uitzicht
op de stad. Negeer zijpaadje links en even later
gaat u bij de balustrade met uitzicht op het
Citadelle de Huy (Fort van Hoei) R de trap
omlaag. Beneden kunt u R het fort inlopen om te
bezoeken. Behalve het museum is het uitzicht op
de stad Formidabel!
6.
Vanaf de ingang van het fort loopt u het
verharde pad helemaal omlaag en beneden gaat u

blz 3 van 4
R langs de doorgaande weg. Vlak voor de
prachtige kerk Notre Dame, die u kunt bezoeken,
gaat u R over een pleintje met Office du Tourisme
en dan L de kasseienweg omhoog. U loopt onder
het gebouw door en aan de ongelijke kruising
gaat u R. Aan de 3-sprong gaat u L de
eenrichtingsweg in (Rue Pont des Veaux). Aan
de kruising gaat u RD (En Mounie). Op de Grand
Place, het gezellige marktplein met vele terrasjes
gaat u voor het prachtige gemeentehuis L (Rue
des Fouarges). Aan de kruising gaat u L (Rue des
Rôtisseurs). Neem de eerste weg R (Rue de
l’Image). Bij de ronde vijver steekt u L via
zebrapad de doorgaande weg over en gaat u R
omhoog. Bij de rotonde (links is zebrapad) gaat u
RD en steekt u via de brug de Maas over.
7. Na de brug gaat u aan de kruising L en loopt
u vlak langs de Maas. (Mei 2022 waren hier
werkzaamheden. Loop dan aan de rechterzijde van
deze weg vlak langs de gebouwen en aan de
T-splitsing gaat u L en loop RD onder het bouw door
naar de Maas. Laat even weten als de weg weer
open is). U loopt langs de Maas met links een
mooi uitzicht op het fort. Negeer zijweg rechts en
vlak daarna gaat u R de trap omhoog. Boven
steekt u L, via de brug, de Maas over en aan het
einde gaat u scherp L de trap omlaag. Beneden
gaat u scherp L onder de brug door. Ga meteen
scherp R het betonpad omlaag en beneden gaat u
scherp L. Na 20 m gaat u aan de rechterzijde
over het betonplatenpad langs de Maas. Aan het
einde gaat u R over de asfaltweg langs de Maas.
Bij huisnr. 61 gaat u R over het betonplatenpad
langs de balustrade. Negeer na 100 m zijpad
links. Bij zitbank negeert u een klinkerpad links.
Neem na enige tijd het eerste klinkerpad L tussen
de appartementsgebouwen door en dan gaat u R
terug 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.
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