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  blz 2 van 3 

 

Ten zuiden van de stad Huy, ligt het rustige Ardennendorpje Les Avins.  Tijdens deze heuvelachtige 
wandeling door het dal van de Hoyoux, wandelt u over veldwegen en voetpaden naar het bos en via leuke 
bospaadjes komt u bij het imposante Château Modave. Van 1 april tot 30 november kunt u gratis de 
kasteeltuin bezoeken, zeker doen!  U wandelt een stuk langs de Hoyoux en dan komt u in het dorp Pont de 
Bonne waar een restaurant met terras is voor koffie. Dan beklimt u een rotsplateau Rocher du Vieux 
Château met 3 mooie uitkijkpunten en loopt u weer omlaag naar het dorp.  U struint geruime tijd door de 
bossen langs een oude muur en via voetpaden komt u bij de grot Ossuaires. Via een verrassend pad komt 
u weer in het dorp.   
 

Startpunt: Parkeerplaats voor de kerk, Rue du Centre 60, Les Avins - Clavier.  
 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

15,97 km  4.30 uur  79 m  300 m 
 

 
 

1604. LES AVINS 16 km  
 

1.  Met uw rug naar huisnr. 60 gaat u L de 
asfaltweg omhoog en aan de 3-sprong voor 
huisnr. 39 gaat u R.  Aan de kruising gaat u RD en 
na 10 m gaat u aan de kruising L, over de Ravel 
(Ligne 126) een voormalig spoorwegtraject.  Aan 
de kruising met zitbank gaat u L het 
asfaltweggetje omlaag.   Aan het einde steekt u 
de doorgaande weg over en gaat u meteen voor 
huisnr. 4, R de doodlopende weg in.  Voorbij het 
laatste huis volgt u de veldweg omhoog.   Let op! 
Waar de veldweg haaks naar links buigt, gaat u 
bij bordje (Du Haut de Avins) RD door het 
weiland. Via draaipoortje loopt u RD door het 
volgende weiland, met rechts de afrastering. Via 
nog een draaipoortje loopt u RD het bospad 
omlaag.  Beneden gaat u via houten doorgang het 
voetpad omlaag.  Beneden gaat u het bruggetje 
over en aan de T-splitsing gaat u R het 
asfaltweggetje omhoog. Vlak vóór de 
omgekeerde Y-splitsing met afsluitboom gaat u 
bij markeringspaal L het stenige paadje omhoog 
en dan L het asfaltweggetje omhoog.  Negeer 
veldweg links. Boven aan de 3-sprong met hek 
gaat u RD over de betonplaten weg.   
 
2. Vlak voor het eerste huis gaat u aan de  
3-sprong R (rood).  Voorbij huisnr. 3 volgt u RD 
(rood) het graspad.  Daal het smalle voetpad af en 
beneden volgt u het bospad (rood). Volg het 
stenige pad langs een weiland en aan de  
T-splitsing gaat u L, met links het weiland.  Boven 
aan de T-splitsing gaat u R (rood) de asfaltweg 
omhoog en na 30 m gaat u L de bosweg omhoog.  
Boven volgt u RD het begroeide graspad en aan 
het einde, in de rechterhoek, gaat u R het 
begroeide bospaadje in. (In de zomer kan er hoog 
gras staan maar het rechte pad is prima te 
volgen).   Na geruime tijd negeert u bosweg links 
en 20 m verder gaat u aan de T-splitsing L over 
het bredere bospad.  Aan de T-splitsing gaat u R 
over het asfaltpad en na 20 m gaat u aan de  
3-sprong, met betonnen paal, L het bospad in.  Na 
80 m gaat u R het smalle bospaadje in.  Let op!   
 

3.   Bij een open plekje links, neemt u het eerste 
bospaadje/graspaadje L.   Aan de T-splitsing gaat 
u R over het duidelijke pad.  Negeer zijpad links 
en volg het stenige pad langs de muur. Bij 
afsluitboom loopt u RD langs het infobord en aan 
de T-splitsing gaat u L (wit/rood) door de 
bomenlaan.  Aan het einde komt u bij Château 
Modave.    In het zomerseizoen kunt u het kasteel 
en de kasteeltuin bezoeken, de tuin is gratis. (Het 
kasteel is gebouwd op een rost, 60 m boven de  
vallei van de Hoyoux).  Met uw rug naar de ingang 
gaat u L en aan de 3-sprong RD langs het kasteel.   
Aan het einde van de gebouwen gaat u L (rood) 
over het brede grindpad en na 10 m buigt u R 
(rood) over het smalle voetpad. Aan de  
T-splitsing gaat u L en dan gaat u meteen aan de 
3-sprong met infobord R (wit/rood) omlaag.    
 
4.   Beneden loopt u RD naar de brug en vlak voor 
de brug gaat u R over het graspad langs de  
Hoyoux. (Als het gras te hoog is kunt u over de 
rechts gelegen grindweg lopen). De rots laat u 
rechts liggen en blijf de beek volgen of de 
grindweg.  Voor het huis gaat u aan de Y-splitsing 
R (wit/rood), over de veldweg langs de bosrand.  
Voorbij slagboom steekt u de doorgaande weg 
over en gaat u R (wit/rood) over de grasberm.   Bij 
de brug loopt u het dorp  Pont de Bonne binnen 
en dan buigt u naar rechts.  Aan de 3-sprong voor 
huisnr. 4 gaat u RD de brug over en dan gaat u 
aan de 3-sprong L, richting Huy langs het hotel 
met terras (koffie).     
 
5.  Voorbij het toeristenkantoor gaat u aan de  
3-sprong met ijssalon R (rood) de steile weg 
omhoog.  Voorbij houten hek klimt u de bosweg 
omhoog en bij zitbank buigt u L omhoog.  Boven 
aan de T-splitsing gaat u R over het bospad.  
Voor de steilrand gaat u aan de T-splitsing met 
markeringspaal L.  Na geruime tijd gaat u aan de 
3-sprong met infobord RD over het graspad en bij 
zitbank komt u bij het eerste uitkijkpunt Rocher 
de Vieux Château.   
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Loop terug naar het infobord en ga aan de  
Y-splitsing R over het graspad. Aan de T-splitsing 
gaat u R naar de zitbank en tweede uitkijkpunt.  
Loop terug naar de 3-sprong en ga  RD.  Even 
verder komt u rechts bij twee zitbanken en het 
derde uitkijkpunt.  Volg verder  het graspad en 
negeer inrit links.  Voorbij infobord gaat u aan de 
3-sprong R de bosweg en asfaltweg helemaal 
omlaag. Beneden bij de ijssalon steekt u de 
doorgaande weg over en gaat u R. Negeer zijweg 
links en buig met de weg mee rechts omlaag.   
 
6. Aan de 3-sprong, voor Pavillon, gaat u L 
(wit/rood) de brug over en volg de weg naar 
rechts.   Vlak vóór het viaduct  klimt u L het steile 
grindpad omhoog. Boven gaat u L over de Ravel 
tussen rotswanden door.   Let op! Vlak vóór de 
brug gaat u R over het middelste bospaadje.  Let  
op! Na 20 m gaat u scherp R het paadje omhoog  
en houd links aan.   Boven gaat u L over het 
betonplaten fietspad omlaag.  Negeer bij 
afsluitboom bospad schuin rechts omhoog.   
Beneden steekt u schuin links de voorrangsweg 
over en dan gaat u RD over het voetpad langs de 
afrastering, met rechts het bos en links de 
Hoyoux.  Voorbij de hoge rots links, buigt u 
rechts het bos in. Vlak voor de brug en het 
muurtje gaat u R over het graspad langs de 
afsluitboom.  U passeert een oud huisje en bij 
een oude poort volgt u het pad langs de muur.   
Blijf nu zeer geruime tijd het begroeide bospad 
volgen langs de muur waar geen einde aan lijkt te 
komen.  (Soms moet u langs omgevallen bomen 
klauteren). 
 
7.   Op de hoek van de muur gaat u L het graspad 
omhoog.  Boven in de hoek gaat u even scherp R 
langs de heg en na 10 m gaat u scherp L de 

veldweg omhoog.  Na geruime tijd gaat u aan de 
Y-splitsing L over het smallere pad.  Daal het pad 
helemaal af en beneden gaat u L de asfaltweg 
omlaag.  Negeer graspad schuin rechts omhoog 
en links passeert u een huis.   Aan de 3-sprong 
gaat u R (rood, wit/rood) het brede grindpad 
omhoog.  Aan de 3-sprong gaat u RD (rood) 
omhoog.     Na geruime tijd buigt u met het pad 
mee naar links (rood, wit/rood) en klimt u steil 
omhoog.   Volg zeer geruime tijd het voetpad en 
boven bij een huis volgt u RD de grindweg. 
Voorbij een hoeve gaat u aan de T-splitsing L 
(rood, wit/rood) over de grindweg.  Voorbij 
huisnr. 8 gaat u voor de beek L (rood) en dan 
steekt u via de brug de Hoyoux over.   Ga dan R 
en na 10 m gaat u RD (rood, wit/rood) over het 
bospad langs de schuur. Volg het schilderachtige 
pad langs de beek en waar deze naar rechts buigt 
volgt u RD het pad langs de afrastering.  Volg 
daarna het bospad (wit/rood).    
 
8.   Let op! Neem de eerste trap L omhoog, volg 
het pad en neem weer de eerste trap L omhoog. 
Bij een zitbank komt u bij de grot  Ossuaires, een 
bijzondere plek. Loop hetzelfde trappenpad terug 
naar het hoofdpad en ga L.  Voorbij een huis 
volgt u de veldweg.  Aan de 3-sprong bij de brug 
gaat u RD.  Let op! Ca. 20 m voor he volgende 
huis, gaat u bij verbodsbord R het graspaadje in 
en volg dan het bospad. U steekt even een 
weiland over en volg dan weer het bospad.  Bij 
een loods volgt u het graspad omhoog over de 
muur.   Aan het einde van het graspad gaat u aan 
de 3-sprong L de inrit omhoog en na 10 m RD het 
graspad omhoog. Aan de kruising gaat u RD het 
trapje op en het graspad omhoog. Boven komt u 
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.   

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


