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Tussen de steden Huy en Namur ligt in de Ardennen aan de Maas het dorpje Sclayn. Tijdens deze 
heuvelachtige tocht is er genoeg te zien!  U wandelt eerst een stukje langs de Maas en dan klimt u over een 
leuk bospaadje omhoog langs het beekje Ruisseau de Loysse.  Boven passeert u het mooie Chateau 
Ferme du Chant d’Oiseaux en dan loopt u omhoog naar een hoogvlakte met schitterende vergezichten.  
Aan de rand van het dorp Petit-Waret keert de route en wandelt u door weilanden omlaag. Dan loopt u 
omhoog naar het natuurgebied Reserve Naturelle de Sclaigneaux en bereikt u de uitkijkrots met een 
adembenemend uitzicht op de Maas. U loopt een grindweg omlaag  en dan heeft u een inkijk op de diepe 
groeve Carrière du Boltry met meer met licht blauw water.  Via leuke paadjes loopt u het oudegedeelte van 
het dorp Seilles binnen en even later passeert u het statige Chateau Seilles, een prachtig kasteel. Via  
gemakkelijk pad langs de Maas wandelt u terug naar de parkeerplaats. Neem zelf proviand mee. 
 

Startpunt: Parkeerplaats aan de Maas naast de brug, Rue du Bord de l’Eau 131, Sclayn (Andenne). Parkeer 
links op het grindterrein. 
 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

15,14 km  4.30 uur  141 m  262 m 
 

 
 

1612. SCLAYN 15,1 km  

 

1 Vanaf de parkeerplaats loop u over de asfaltweg 
onder de brug door en gaat u meteen scherp R de 
trap omhoog. Boven gaat u R en steekt u via brug 
de Maas over. Aan de T-splitsing gaat u R (Rue de 
la Limite) langs het oude station “Gare 
Sclaignenau” omlaag. Na 200 m gaat u R de inrit 
in en ga dan L over het betonplatenpad met 
rechts de Maas. Bij de rotonde neemt u de tweede 
weg R met links de spoorlijn. Aan de 4-sprong 
steekt u L de spoorlijn over en volgt u RD  (Rue 
de Loysse) de asfaltweg.     
 

2. Let op! Na 100 m passeert u rechts een 
kruisbeeld en dan gaat u L naar het stenen 
muurtje. Meteen voorbij dit muurtje gaat u R over 
het bospaadje met rechts het beekje Ruisseau de 
Loysse.  U passeert een watervalletje en negeer 
na bijna 100 m oude stenen brug rechts. Negeer 
zijpaden. Na bijna 300 m gaat u aan de 3-sprong 
bij dikke kei verder RD/R langs het beekje.   Aan 
het eind bij de asfaltweg gaat u R de brug over en 
meteen scherp bij verbodsbord L het stenige 
bospad omhoog. Let op! Na bijna 100 m gaat u L 
het steile paadje voorzichtig omlaag en beneden 
bij de beek gaat u R steil omhoog/omlaag.  Let 
op! Beneden bij “stenige” plek (doorwaadbare 
plaats) in de beek  steekt u via stenen de beek 
over en gaat u R het bospad omhoog. (Sept 2022 
lag hier een boom op het pad, loop er rechts omheen 
en klim met handen en voeten er overheen).    
 

3. Bijna boven, vlak voor de asfaltweg, gaat u R 
over het bospad.   Let op! Circa 20 m voordat u 
bij de asfaltweg komt, gaat u R over bospaadje R 
met rechts de beek. Negeer zijpaadje links.  U 
passeert een waterval en aan het eind bij 
markeringspaal gaat u R over de asfaltweg.   Aan 
de 3-sprong bij bloembak en infobord gaat u L 
over de asfaltweg.  Aan de 4-sprong bij hek gaat 
u R de weg omhoog.  Voorbij de ijzeren poort 
links gaat u aan de 3-sprong L omhoog en voor 
het Chateau Ferme du Chant d’Oiseaux gaat u R.  

Voorbij de schuur gaat u bij het groene hek L 
(geel) de veldweg omhoog, die later een smal pad 
wordt.  (Als u na 200 m even omkijkt, dan heeft u 
mooi zicht op het kasteel).  Na 250 m buigt het pad  
naar rechts en loop dan RD door het weiland 
omhoog onder de hoogspanningskabels. (Kijk 
bijna boven nog even achterom en u heeft geweldig 
uitzicht).  
 

4.  Na 400 m gaat u boven aan de 4-sprong R het 
brede graspad, dat na 400 m een asfaltweg wordt,  
omlaag richting woning.  Aan de 3-sprong gaat u 
RD over de panoramaweg langs enkele woningen 
van het dorp Petit-Waret.  Voorbij huisnr. 530a 
gaat u R het graspad omlaag langs de afrastering.  
Aan de T-splitsing gaat u R en na 10 m gaat u L 
door het weiland omlaag. Loop naar de rechts 
gelegen houten stal en meteen voorbij deze stal 
gaat u R over het begroeide graspad, gelegen 
tussen afrasteringen. 100 m verder gaat u bij het 
bos L omlaag met rechts de bosrand.  Na een 
aantal haakse bochten gaat u voorbij het huis 
Ferme Loys RD de veldweg omlaag.  Aan de  
doorgaande weg gaat u  R en na 10 m gaat u bij 
bord “Reserve Naturelle” L de grindweg omhoog. 
Waar rechts de schutting eindigt, volgt u RD de 
bosweg omhoog.  Aan de 3-sprong bij paal gaat u 
scherp R de veldweg omhoog. Boven bij akker 
gaat u naar het rechter weiland en loop RD met 
links de bomenrand. Aan het eind van het weiland 
gaat u L en meteen daarna gaat u R over het 
begroeide pad, met rechts het bos en links een 
akker.   
 

5.  Aan de T-splitsing bij infobord gaat u L (rood) 
over het pad. Aan de 3-sprong bij volgend 
infobord gaat u R. (U  verlaat de rode markering).   
Aan de 3-sprong bij verbodsbord gaat u bij L.   
Voorbij kuil gaat u  bij markeringspaal L.  Aan de 
T-splitsing bij volgende markeringspaal en 
zitbank gaat u R omlaag en dan omhoog de 
heuvel op.  
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(Boven op de heuvel heeft u mooi uitzicht op de 
Maas maar het kan nog mooier).  
 

Loop RD de heuvel omlaag en loop het rotspad 
omlaag naar de rotspunt.  
 

(Hier heeft u schitterend uitzicht!  Loop niet te dicht 
naar de rand, betreden op eigen risico!).   
 

Loop het zelfde pad terug naar de T-splitsing bij 
zitbank, een genietplekje na 8 km, en ga R.   Aan 
de volgende T-splitsing bij infobord gaat u R over 
de stenige veldweg.  Negeer meteen daarna  bij 
infobord zijpaadje links. Aan de 3-sprong bij 
infobord en markeringspaal gaat u RD en dan 
buigt het pad naar links.    
 

6. Voorbij slagboom loopt u RD over de 
parkeerplaats en volg RD de grindweg.  U komt 
uit het bos en dan heeft u rechts bij enkele keien 
en reling zicht in  de diepe groeve genaamd 
Carrière du Cimetère.    
 

(Als u omlaag lopend R een (modder)trapje ophoog 
gaat, dan heeft  boven geweldige uitzicht op het licht 
blauwe groevemeer, heel bijzonder).    
 

Beneden aan de doorgaande weg gaat u R 
omlaag.  Aan de 3-sprong, met aan uw voeten het 
dorp Seilles, gaat u L de eenrichtingsweg omlaag 
met rechts de begraafplaats. Voorbij de volgende 
ingang van de begraafplaats gaat u bij het eerste 
huis bij afsluitboom L over het pad, dat na 100 m 
rechts  omlaag buigt. Aan de T-splitsing voor 
chalet gaat u R.  Voorbij de kerk Église Saint 
Etienne, waarvan delen uit de 11e stammen,  gaat 
u tegenover huisnr. 14 L de kasseienweg door het 
oude gedeelte van Seilles omlaag. Aan de  3-
sprong voor huisnr. 3 gaat u RD  (Rue de L’ 
Église Saint-Etienne) het leuke straatje omlaag.  
Aan de 5-sprong bij terras neemt u de tweede 
weg R  (Rue du Chateau) met rechts het café.  
Aan de 3-sprong bij hoeve Ferme d’Atrive, gaat u 
RD. 50 m verder gaat u aan de 3-sprong L (Cité 

d’Atrive) over de weg, die meteen naar rechts 
buigt.  Neem de eerste weg L omlaag. Beneden 
aan de T-splitsing gaat u R en meteen daarna 
gaat u L over het asfaltpad met rechts een 
speelveld.   Aan de T-splitsing voor muurtje gaat 
u R en negeer meteen zijpad rechts.  
 

7. Aan het eind gaat u de trappen omhoog en 
steekt u de spoorlijn over.  Aan de overzijde gaat 
u L over de asfaltweg langs de taverne en negeer  
zijweg links onder poort door. Voorbij de 
kasteeltoren gaat u L het kasteelpark in en als u  
R over het gras loopt, dan kunt u een mooie foto 
maken van Chateau Seilles.  
 

(De bouw van het kasteel zou begonnen zijn in de 
14e  eeuw. Het huidige gebouw dateert uit 16e , 19e  
en zelfs van de 21e  eeuw. Het gebouw, 
oorspronkelijk omgeven door een slotgracht en 
voorzien van een ophaalbrug, wordt geflankeerd door 
twee ronde torens). 
 

Loop terug naar de uitgang en ga L. Aan de 
kruising, met links een mooie kasteelpoort gaat u 
RD. Aan  T-splitsing voor de Maas gaat u R over 
het asfaltpad.  Negeer zijwegen. Na 600 m, bij het 
links in de Maas gelegen eiland,  loopt u onder de 
brug door. Aan de  3-sprong gaat u RD over de 
grindweg.  Vlak voor de doorgaande weg gaat u 
scherp R over de brug en steekt u de Maas over 
langs de sluis. Aan  de doorgaande weg gaat u R 
en na 30 m gaat u aan de 3-sprong R over het 
fietspad langs de Maas, dat u lange tijd RD volgt. 
Negeer zijwegen.  
 

(Na geruime tijd passeert u rechts een inham en 
even verder heeft u rechts uitzicht op de rotskegel en 
het rotsplateau waar u heeft gestaan. Vanaf deze 
zijde lijkt het erg hoog!).  
 

Na 3 km gaat u aan de  Y-splitsing bij “parkje” 
R/RD onder de brug door 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.   

 
 


