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Midden in de Ardennen ligt ten zuiden van Durbuy het stadje Hotton.  Tijdens deze pittige Ardennentocht 
wandelt u eerst over de weg naar de Ourthe en het centrum waar genoeg horeca ligt voor koffie. Dan begint 
de route pas echt. U wandelt over het eiland in de Ourthe en dan beklimt u de rotsen van Renissart.  Via 
rotspaadjes passeert u het ene na het andere schitterend uitzicht op de Ourthe.  Dan wandelt u door mooie 
bossen naar de afgelegen  grot Grotte de la Porte Aïve.  Na een steile afdaling wandelt u langs een 
beekbeding door weilanden en via een bospad loopt u naar het dorp Hamteau. Hier passeert u het mooie 
Chateau de Héblon.  Na een steile bosklim wandelt u over de weg naar het Hotton War Cemetery, een 
prachtige militaire begraafplaats.  Via een bospaadje bereikt u de Tour, een stenen uitkijktoren met 
schitterend uitzicht op Hotton.  Via het eiland komt u weer in Hotton met horeca en via een mooi pad langs 
de Ourthe   wandelt u terug naar de parkeerplaats. Voor de rotsachtige paadjes dient u goed ter been te 
zijn.  Niet doen bij nat weer. Neem voldoende drinken mee.  Voor de zeer steile afdaling vanaf de grot is een 
stok handig.  



  blz 2 van 3 

 

Startpunt:  Parkeerplaats voor de kerk, Place Saint Pierre 4,  Hotton – Melreux.   
 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

14,04 km  4.30 uur  111 m  229 m 
 

 
 

1640. HOTTON 14 km  
 

1. Vanaf de parkeerplaats loopt u naar de St. 
Petruskerk en gaat u L (Rue du Noyer) over de 
eenrichtingsweg met rechts de kerk.  
 

(De toren van de Eglise Saint-Pierre stamt uit 1671. 
Het schip werd voltooid in 1699. In 1710 werd de 
kerk, die met kalksteen is gebouwd, ingewijd. 
Voorheen stond op deze plek ook al een kerk).  
 

Meteen daarna  gaat u bij verbodsbord L door het 
steegje. Bij huisnr. 127 gaat u RD over de 
volgende parkeerplaats en voorbij huisnr. 119 
gaat u RD/R langs de doorgaande weg (N833). 
Negeer meteen daarna zijweg rechts (Rue du 
Chapelet).  Na 200 m gaat u aan de 4-sprong L 
(Rue des Villas) en loop over het pad langs de 
weg. Na 500 m, voorbij de sportvelden van RUS 
Melreux, gaat u aan de kruising R (Rue Saint 
Roch) over de eenrichtingsweg. Aan de T-
splitsing steekt u de doorgaande weg over en 
gaat u L over het pad met rechts de 166 km lange 
Ourthe, die bij Luik in de Maas uitmondt. Negeer 
zijwegen. Na bijna 500 m gaat u aan de kruising  
bij brug RD (Rue Haute/N807).  
 

(Hier kunt u links op de hoek bij het café een kop 
koffie kunt drinken).   
 

Na 20 m steekt u R via brug een zijtak van de 
Ourthe over. Vlak voor de kiosk gaat u L de trap 
omlaag en loop dan RD over het eiland, gelegen 
in de  Ourthe met links de zijtak/molentak.   
 

(Op het eiland genaamd  île de l'Oneux vinden 
regelmatig festiviteiten plaats. Op 9 mei 2006 was 
Hotton de aankomstplaats van de derde etappe van 
de Ronde van Italië. Op 1 juli 2012 passeerde 
de Ronde van Frankrijk het dorp). 
 

Houd links aan en bij de watermolen Faber (1729) 
steekt u via de volgende brug de molentak van de 
Ourthe over.  Aan de T-splitsing gaat u R en na 50 
m gaat u aan de Y-splitsing R (groen/ blauwe +) 
en u passeert links een oorlogsmonument.    
 

2.   Voorbij het café gaat u bij infobord “Hotton” R 
(geel-rood) over het pad.  Let op!  U loopt na 100  
het bos in en 10 m verder gaat u L het bospad 
steil omhoog.  Na een zeer steil stukje gaat u 
boven aan de 3-sprong meteen R het zeer steile 
wortelpaadje omhoog.  Aan de volgende 3-sprong 
gaat u R het rotspaadje omhoog met prachtig 
uitzicht over het dal. Voorbij de rechts gelegen 
uitstekende rots, van de rotsformatie Roches de 
Rénisart, komt u bij een uitzichtpunt waar u 
schitterend uitzicht.  
 

(De rotswand van de Roches de Rénisart is erg 
geliefd bij bergbeklimmers). 
 

Ga bij hier uitzichtpunt L het bospaadje omhoog.  
In het bos gaat u aan de 3-sprong R over het 
smalle bospaadje en bij boom gaat u L langs de 
steile rand over de rots.  Meteen daarna gaat u 
aan de 3-sprong, met links een rotswand van 2 m 
hoog, R omlaag. Bij volgende  uitstekende rots 
gaat u L het bospaadje omhoog. Aan de 3-sprong 
bij verbodsbord gaat u RD.  Aan de 5-sprong, met 
rechts een heuvel,. gaat u RD (groen) omlaag. 
Beneden aan de 3-sprong gaat u RD (groen) steil 
omhoog.  
 

3. Aan de 3-sprong, waar de groene route RD 
gaat, gaat u L (geel-rode X) het steile bospad 
omhoog.  Na deze flinke klim gaat u boven aan de 
T-splitsing R.   Aan de volgende T-splitsing gaat u 
R (blauwe pijl).   Na 50 m gaat u aan de 3-sprong 
RD (blauwe pijl/blauwe +).  Na geruime tijd gaat u 
aan de 3-sprong bij infobord “Grotte de la Porte 
Aïve” R.   
 

(De grot van "Porte Aïve" (wat "de verheven poort" 
betekent) is een hele interessante plek voor 
archeologen. In 1907en 1908 en in 1956 werden er 
in de grot opgravingen gedaan. Bij de eerste 
opgravingen  werd  een graf uit het Neolithicum 
(9900 tot 3300 voor Chr.) ontdekt. Eind 1944 hadden 
de Duitsers in deze grot een commandopost 
opgericht). 
 

Bij de grot, die u kunt bezoeken, gaat u niet 
meteen rechts het steile pad omlaag maar loopt u 
RD over het smalle paadje dat  meteen daarna 
rechts steil omlaag loopt. Daal nu voorzichtig 
(geen pad) over boomwortels en over keien 
zigzaggend de steile helling omlaag, met rechts 
van u het zeer steile hoofdpad. Waar het 
makkelijker lopen wordt, loopt u rechts naar het 
hoofdpad en loop dit omlaag. Beneden aan de T-
splitsing, die gelegen is, in een voormalige 
beekbedding, gaat u L over het stenige pad door 
de bedding.  
 

(Na veel regenval kan er water doorheen stromen, 
loop dan naast de beek, u hoeft maar een stukje van 
40 m te overbruggen).   
 

4. Na bijna 50 m gaat u vlak voor omgevallen 
boom (2022) R het bos uit en ga dan meteen R 
door het smalle weiland.  Aan de 3-sprong gaat u 
RD (blauwe pijl).  

https://nl.wikipedia.org/wiki/9_mei
https://nl.wikipedia.org/wiki/2006
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ronde_van_Itali%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ronde_van_Frankrijk


Aan het eind van het weiland gaat u RD (blauwe 
pijl) over het pad langs de afrastering. Na 
geruime tijd passeert u links een grot, waar na 
regenval het water in verdwijnt, en dan loopt u 
langs de beek of beekbedding.   Aan de ongelijke 
4-sprong bij infobord, over de twee ondergrondse 
rivieren, gaat u L (blauwe pijl) over het stenen 
bruggetje en volg het pad.  Aan de Y-splitsing bij 
houten chalet gaat u L (geel-rood/ blauwe pijl) het 
bospad omhoog.  Na geruime tijd negeert u zijpad 
links.   Aan de T-splitsing gaat u R over de smalle 
asfaltweg en in de bocht passeert u een 
picknickbank, een fijne pauzeplek na 6,8 km 
lopen. Negeer zijwegen. Beneden aan de  
omgekeerde Y-splitsing gaat u scherp R langs de 
doorgaande weg en dan steekt u via brug (Pont d’ 
Hampteau) de Ourthe weer over en even verder 
loopt u door het dorp Hampteau.    
 

5.  Meteen voorbij huisnr. 24 gaat u R over het 
graspad.  Na bijna 500 m, waar u rechts mooi 
zicht heeft op Chateau de Héblon (1887/nu hotel), 
gaat u via bruggetje L over het graspad.    
 

(Let op! Struikel vlak voor het eerste huis niet over de 
stroomdraad over het pad!).   
 

Steek de doorgaande weg over en ga R.  Negeer 
na 200 m zijweg rechts (Rue de Héblon) en 
meteen voorbij het tankstation gaat u L 
(fietsroute 7) over het betonplaten fietspad, dat 
naar rechts buigt. Waar na 250 m het fietspad 
naar links buigt, gaat u aan de 3-sprong bij 
regenwaterbuffer R (geel) het steile bospad 
omhoog en volg nu geruime tijd RD het stijgende 
pad.  Na bijna 700 m, precies waar u boven bij 
rechts gelegen smal weiland komt,  loopt u nog 
20 m RD dan gaat u R door dit smalle weiland 
omhoog met links de bosrand. Boven loopt u 
naar de rechter hoek en aan de T-splitsing in het 
bos gaat u L het smalle bospad omlaag.    
Beneden aan de T-splitsing voor weiland gaat u 
L.  Steek de doorgaande weg over en ga R (Rue 
de la Libération) langs de doorgaande weg 
omlaag.   
 

6. Na bijna 50 m aan de 4-sprong bij bord 
“Grottes des Hottons” gaat u RD. (Deze weg is 
gekozen omdat u zo straks bij een mooie militaire 
begraafplaats komt). Na bijna 500 m gaat u L over 
de parkeerplaats langs de picknickbanken. Aan 
het eind (hier komt u straks terug) gaat u L en na 50 
m komt u bij Hotton War Cemetery, een bijzonder 
mooie begraafplaats.   
 

(Op de begraafplaats liggen 670 gesneuvelden 
militairen uit de Tweede Wereldoorlog, waarvan 508 
Britten, 41 Australiërs, 88 Canadezen 11 Nieuw 
Zeelanders en één Pool. 21 niet zijn geïdentificeerd. 
De meesten zijn gesneuveld tijdens het 
Ardennenoffensief, dat duurde van 16 dec. 1994 tot 
25 jan. 1945. Centraal vooraan bevindt zich 

het herdenkingskruis met aan beide zijden een 
schuilhuisje).  
 

Vanaf de begraafplaats gaat u R terug omhoog en 
na 50 m, tegenover de parkeerplaats, gaat u bij 
markeringspaal L (wit-rood) over het brede 
graspad.   Waar links het weiland eindigt, buigt 
het pad in de hoek links over het graspaadje met 
rechts een bomenrand.  U loopt over het bospad 
(privépad, wandelen toegestaan) en een eind verder 
ziet u links de Tour, de stenen uitkijktoren die u 
via de wenteltrap kunt beklimmen. Als u duizelig 
boven komt, heeft u schitterend uitzicht op 
Hotton en in de verte op de kerk waar uw auto 
staat.    
 

7.  Met uw rug naar de ingang van de toren loopt 
u RD omlaag naar de plek waar een picknickbank 
staat ga daar aan de 4-sprong RD. Een eindje 
verder buigt het pad bij nr. 28 naar links (29).   (Na 
40 m kunt u rechts in een diepe groeve (Carrière du 
Parc Communale)  kijken). U passeert huisnr. 32 en 
loop het bospad omlaag. Beneden aan de T-
splitsing gaat u L.  Aan de Y-splitsing gaat u R 
het bospad omlaag.  Aan de volgende T-splitsing 
gaat u scherp R omlaag.  Beneden volgt u het 
grindpad. Steek via zebrapad de doorgaande weg 
over en dan steekt u via de mooie halfronde brug 
de Ourthe over.  Aan de overzijde loopt u schuin 
rechts over het eiland richting kiosk. Bij de kiosk 
gaat u R de brug over en ga dan L.  Aan de 
kruising bij café (drankje) gaat u RD langs de 
Ourthe.  Let op! Na 100 m, vlak voor wit huis, gaat 
u L het trapje omlaag en ga dan R over het 
graspad met links de Ourthe. Bij 
stroomversnelling stapt u over de balustrade en 
volgt u RD het graspad.  Aan het eind gaat u R 
het trapje omhoog en ga dan L over het pad langs 
de Ourthe.  Aan de 3-sprong, met rechts Rue 
Saint-Roch, gaat u RD.    
 

8. Na 50 m gaat u aan de 3-sprong bij 
verkeersspiegel L (rood/Rue des Fonzays) over 
de doodlopende weg, die na 150 m naar rechts 
buigt met links Camping Eau Zone en een eindje 
verder rechts camping du Pere André.  Na bijna 
600 m, voorbij afsluitboom, gaat u RD over het 
pad langs de Ourthe.  (Na bijna 50 m passeert u 
links een mooi kiezelstrandje om even naar toe te 
lopen). Aan de Y-splitsing gaat u L over het smalle 
pad.  In groot weiland gaat u meteen L met links 
de bosrand en even verder loopt u weer langs de 
Ourthe.   Aan het eind van het weiland volgt u RD 
het pad langs de Ourthe.  Voor volgend weiland 
buigt het pad links (wit-rood) langs de 
afrastering. Aan de 3-sprong, voor  
spoorwegviaduct,  gaat u R over de veldweg.  
Aan de 3-sprong bij infobord gaat u L (rood) over 
de asfaltweg richting kerk. Aan de 3-sprong voor 
de kerk gaat u L over de doodlopende klinkerweg 
en aan het eind 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.  


