385. NINGLINSPO (Ardennen) 12,9 km
www.wandelgidsardennen.nl

Deze klassieker onder de Ardennenwandelingen is zéér avontuurlijk en daarom wellicht een must voor elke
wandelliefhebber. Op slechts 60km vanaf de grens bij Eijsden ligt het dorpje Nonceveux. Tijdens deze
pittige wandeling volgt u de bergbeek Ninglinspo stroomopwaarts met een hoogteverschil van 350m.
Ondanks het hoogteverschil zijn er geen steile hellingen. Door de vele rotsblokken in de beek zijn vele
watervalletjes ontstaan die holtes hebben uitgeslepen (Bains). De route gaat over talloze bruggetjes.
Tijdens de terugweg wandelt u langs de bergbeek Chefna omlaag. Het laatste stuk gaat langs de Ambléve
bij de Fonds de Quarreux waar flinke rotsblokken in de rivier liggen. Neem zelf proviand mee. Er staan
enkele zitbanken maar het is leuker om op de rotsblokken te pauzeren. Tijdens of na nat weer kunnen de
bruggetjes glad zijn! Wij raden aan deze bij droog weer te doen. Op zondag kan het zeer druk zijn!
GPS afstand

Looptijd

Hoogteverschil

Totaal omhoog

12,87 km

3.45 uur

323 m

350 m
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385. NINGLINSPO (Ardennen) 12,9 km
Startadres: Sedoz 12 Sedoz (Aywaille) (B).
Neem de A2 naar Luik. Volg de borden Luxemburg. Neem de afslag Aywaille en volg toutes directions. Aan de Tsplitsing met verkeerslichten L richting Spa-Remouchamps. In Remouchamps meteen na de brug R richting Trois
Ponts en houdt rechts aan. Volg geruime tijd de weg. Bij de 3-sprong met wegwijzer Nonceveux rijdt u nog 1km
RD. Net vóór de brug bij restaurant aan de linkerzijde L de parkeerplaats op. Als deze vol is rijdt dan door naar
Quarreux waar de route de spoorlijn oversteekt, daar is ook een parkeerplaats bij de spoorlijn.
1. Vanaf de parkeerplaats gaat u met uw gezicht
naar het restaurant R over de smalle asfaltweg.
Loop RD het bos in, steek de smalle en de brede
waterstroom over en houdt meteen L aan, vlak
langs de Ninglinspo. U komt bij de Cascade de la
Chaudière. Ga de brug over en volg de linker
oever. In feite hoeft u nu maar 2,5km de beek te
volgen (blauwe rechthoek) via de talloze
bruggetjes tot u bij de zijbeek komt met een
leuning. (Bain du Cerf).
2. Bij de hoge rotsen met de zijbeek (Bain du
Cerf) en leuning gaat u R (blauw) omhoog langs
de leuning met rechts de beek Ruisseau des
Blanches Pierres. U komt boven bij de Bain de
Diane 310 m N.A.P.. Blijf de beek en blauw
volgen en u passeert een zitbank. U komt langs
Bain de Venus. Steek voorzichtig de rotspartij
over (houdt u vast aan het touw) en volg het pad
langs de beek. Aan de Y-splitsing gaat u L
omhoog en boven langs een zitbank blijft u RD de
beek volgen. Blijf de linker oever volgen en u
komt bij Blanches Pierres. Blijf nu links van de
beek!

twee bomen over het pad richting Fonds de
Quarreux. Loop de brug over en ga R (rood).
5. Aan de grindweg gaat u R (blauw/rood/groen).
Negeer zijpad rechts. Aan de 3-sprong gaat u RD
(blauw/rood). (U verlaat groen). Let op! Na 100m
passeert u rechts een dikke oude boom en
daarna enkele
berken met
bordjes met
gekleurde tekens. Loop hier nog 5 m RD en ga
dan R (rood) over het smalle bospaadje. Steek
via brug de Chefna over en volg het omhoog. (Als
de brug weg is moet u via stapstenen oversteken).
Boven aan de 3-sprong gaat u RD omlaag en volg
geruime tijd het dalende stenige pad. Volg dan
het pad langs de Chefna omlaag.
6. Aan de 3-sprong, waar een weg omhoog gaat,
gaat u L (blauw/rood) omlaag. Let op! Waar de
dalende weg vlak wordt gaat u bij bordjes op
boom L (rood) het paadje steil omlaag en steek
de brug over. Volg nu de linker oever (rood). (In
feite hoeft u nu maar de beek te volgen tot u bij
een asfaltweg komt, let wel goed op de
markeringen!

3. Steek de beek via doorwaadbare plaats of brug
over en aan de 3-sprong gaat u RD omhoog het
bos in en volg geruime tijd het stijgende bospad.
(Dus niet de rode markering langs de beek
volgen!). Boven aan de T-splitsing met graspad
gaat u L. Ga dwars door het greppeltje en volg de
veldweg/graspad RD, die een eind verder naar
rechts buigt en een stenige weg wordt. Na
geruime tijd gaat u de kruising bij afsluitboom
RD (blauw/rood) door het naaldbos. Aan de 5sprong neemt u de tweede weg R (blauw/rood).
Negeer zijwegen en volg het pad door het bos.

7. Aan het eind steekt u de beek over en loop RD
(blauw/rood/rood-wit) over de asfaltweg.
U
passeert enkele huizen en ga dan aan de 3sprong R (rood) omhoog. Dit doet even pijn…
Let op! Vlak voor huisnr. 27b gaat u L over de
veldweg. Volg RD het bospad omlaag en houd
links aan richting de bosrand. Beneden aan de 3sprong, met links een huis, gaat u R (rood-wit)
over het bospad vlak langs de helling. Aan de
doorgaande weg gaat u R. Na 200 m bij het
eerste huis gaat u L de smalle asfaltweg omlaag
en ga dan L onder de spoorweg door.

4. U passeert links een groot houten huis en
volg geruime tijd de veldweg langs het privébos.
Aan de kruising bij dikke kei en rechts 2 pilaartjes
gaat u RD (blauw/rood). Negeer weg scherp
links. Aan de 3-sprong bij rood/witte afsluitboom
gaat u RD over de asfaltweg. U komt in Ville au
Bois, een gehucht met 5 huizen en volg de weg
die naar links buigt. Aan het eind van de rechts
gelegen tuin gaat u R (blauw/rood/groen) over het
pad. Nèt vóór de beek gaat u R (rood) tussen

8. Meteen voorbij de spoorlijn gaat u R over het
pad richting Fonds de Quarreux. Volg nu het
mooie pad langs de Ambléve.
(De rotsblokken noemt men de Fonds de Quarreux.
U kunt proberen aan de overkant te komen).
Aan het eind gaat u RD over de asfaltweg die na
geruime tijd rechts onder de spoorlijn door buigt.
Volg dan de weg omhoog. Boven gaat u L over de
doorgaande weg. Een eind verder gaat u L de
doodlopende weg omlaag. Volg de muur aan de
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rechterkant en ga R het trapje op. Steek de weg
over naar de parkeerplaats.
Samenstelling route: Jan Nobbe.
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.

