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Deze bijzonder avontuurlijke wandeling loopt in een 8-vorm. Tijdens deze pittige wandeling in de Ardennen 
wandelt u door de bossen omhoog naar de rotspunt Rocher de Bilisse.  Dan volgt een ruig, avontuurlijk  
pad langs de bergbeek de Statte.  Dan terug langs de mooie bergbeek de Sawe naar het knooppunt van de 
wandeling.  Het tweede stuk wandelt u langs de Sawe en de Hoëgne door mooie natuur. Aan het einde 
volgt nog een klim terug naar Charneux.  Onderweg heeft u enkele fraaie uitzichten over het dorp 
Solwaster.  Langs de beekjes wandelt u over stenige en rotsachtige paden, doe goede wandelschoenen 
aan.  Neem voldoende proviand mee, er staan onderweg enkele zitbanken. U kunt de route inkorten tot 9,7 
km. 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
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Startadres: Charneux 72, Charneux-Jalhay.   
 

GPS afstand Looptijd  Hoogteverschil Totaal omhoog 

 16,81 km  4.15 uur   228 m  411 m 
 

                                                          
 

410. JALHAY – Charneux 16,8 km – 9,7 km 
 

1.  Staande op de “parkeerstrook” en met uw 
gezicht naar huisnr. 72 gaat u  L. Vlak daarna aan 
de 4-sprong bij huisnr. 70, met klimop tegen de 
gevel, gaat u L omhoog.  Aan de 3-sprong bij 
doodlopende weg gaat u RD (Chemin de la 
Spinette) verder de asfaltweg omhoog. Na 300 m, 
einde bebouwde kom, wordt de asfaltweg boven 
een smalle asfaltweg met rondom mooi uitzicht.  
Na ruim 50 m bij zitbank buigt de weg naar links 
met rechts prachtig uitzicht.  50 m verder bij paal 
met geel-rode markering gaat u R via houten 
doorgang/overstapje het weiland in.  Volg nu tot 
nader order de geel-rode markering.  Loop schuin 
rechts het weiland omlaag en ga links van twee 
bomen via nauwe doorgang door de 
meidoornhaag en u loopt het volgend weiland in. 
Loop RD met schitterend uitzicht omlaag en ga in 
de rechterhoek door de volgende nauwe 
doorgang. Volg dan even het paadje gelegen 
tussen afrastering en hoge haag en u loopt het 
volgend weiland in.  Loop RD omlaag met rechts 
afrastering/haag en ga in de rechterhoek door de 
nauwe doorgang. Loop dan RD omlaag met 
rechts afrastering en overhangende bosrand.   
 

2.   Ga in de rechterhoek door het klaphek en volg 
RD het bospad omlaag. Negeer zijpaadjes. Steek 
beneden de bosweg over en loop RD. Via houten 
bruggetje steekt u het beekje Ruisseau de Dison 
over en loop dan RD het steile smalle bospad 
(kuitenbijter) omhoog.  
 

(Na 250 m, bij vlak gedeelte, ziet u links bij weiland 
de boswachterswoning Gospinal, waar u straks langs 
komt).  
 

Na 400 m gaat u boven aan de T-splitsing L over 
de bosweg met links aan de bosrand het weiland. 
Steek de doorgaande weg over en meteen daarna 
tegenover ingang boswachterswoning (nr. 90) en 
bij de circa 8 m hoge oude eik bekend onder de 
naam “Sept Frères de Gospinal”, gaat u R (geel-
rood) het smalle pad langs het infobord omhoog.  
 

(Deze 8 m hoge eik heeft 7 grote vertakkingen, die 
zelf wel op bomen lijken. Ze staan zo dicht bij elkaar, 
dat men ze de “zeven broers van Gospinal” noemt. 
Zie infobord). 
 

Vlak daarna voorbij hagen loopt u RD (Drêve 
Emile Graaf) het smalle bospad door de 
sparrenlaan omhoog.   
 

3. Na 300 m gaat u boven L de smalle asfalt- 
bosweg omhoog. 
 

(Meteen daarna (5 m) bij boom met geel-rode  
markering kunt u naar een prachtig uitzichtpunt 
lopen, zeker even doen. Ga dan hier bij deze  boom 
schuin R (Sur Solwaster) het smalle bospad omhoog 
dat na 100 m boven naar rechts buigt. 50 m verder 
komt u bij bijzondere boom bij een zitbank, 
genietplekje, waar u schitterend uitzicht heeft o.a. op 
het dorp Solwaster).    
 

3.  Negeer zijpaadjes. Na ruim 600 m gaat u aan 
de 4-sprong schuin R de bosweg omlaag.  400 m 
verder aan de omgekeerde Y-splitsing gaat u RD 
de smalle asfalt- bosweg omhoog. Negeer 
zijpaden. Na bijna 150 m buigt de smalle 
asfaltweg, bij picknickbank (3,8 km) en brug over 
het beekje La Sawe, rechts omhoog (Dit is het 
knooppunt van de wandeling en hier komt u straks 
dus weer terug). 
 

(Degene die 9,7 km loopt, gaat hier even terug over 
de asfaltweg en na  10 m gaat u L langs de houten 
reling over het smalle pad met links de beek La 
Sawe. en even verder steekt u een vlonderpad over.  
Ga dan verder bij in punt 7).    
 

Negeer zijpaden en volg RD (geel-rood) de 
stijgende smalle asfalt- bosweg. Waar na bijna 
400 m de asfaltweg naar links buigt, gaat u RD 
over de bosweg.  Na 50 m gaat u L (geel-rood) het 
bospad omhoog. 250 m verder aan de 3 - sprong 
bij 2 groen-witte afsluitbomen gaat u R omlaag 
met rechts bij weiland mooi uitzicht.   
 

4. Meteen daarna gaat u L (geel-rood) omhoog en 
meteen daarna gaat u L de grind- bosweg (even) 
door de bosrand omhoog.  
 

(Omhoog lopend heeft u na bijna 100 m bij  zitbank 
en weiland rechts mooi uitzicht).  
 

Na 250 m, 10 m vóór de wit-rode afsluitboom en 
verbodsbord, gaat u R (geel) het bospad omlaag 
met rechts een greppel. (U verlaat hier de geel-rode 
markering). Let op! Na 150 m gaat u L  (zwart-rood 
extra trail) het bospad omhoog, dat na 200 m een 
smal stijgend bospad wordt. Na 300 m gaat u 
boven bij 2-stammige beuk RD  over het bospad. 
Negeer zijpaden en blijf geruime tijd het rechte 
stijgende bospad RD volgen. Na bijna 500 m, bij 
stukje gekapt (2019) bos, gaat u aan de  
T-splitsing R. Meteen daarna gaat u aan de  
Y-splitsing L (geel-rood).  Vlak daarna bij houten 
reling komt u aan de Roche de Bilisse.   
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(U bent hier op een hoogte van 450 m en heeft u  
5,5 km gelopen. Hier heeft u bij zitbank  (2 palen) 
mooi uitzicht o. a .weer op het dorpje Solwaster. 
 

De Rocher de Bilisse is een imposante rotspartij en is 
een half miljard jaar oud. Deze gigantische rots heeft 
zich gevormd toen het massief tussen 280 en 400 
miljoen jaar geleden onder grote druk kwam te staan 
door jongere afzettingslagen. Dit had als gevolg dat 
het massief in verschillende periodes verticaal 
opgestuwd werd. De rotsen pieken tientallen meters 
omhoog in de vallei van de Statte). 
 

Let op! Loop nu RD (geel-rood) het bospaadje 
steil omlaag met links de houten reling. Loop dan 
verder voorzichtig het paadje langs de houten 
reling omlaag.   
 

(Na ruim 50 m waar het pad bij wandelmarkeringen 
links omlaag buigt, kunt u RD lopen en dan komt u 
meteen bij een zitbank bij een rotspunt van de Roche 
de Bilisse).   
 

5. Na ruim 150 m gaat u beneden L (blauw 
rechthoek) en via brug steekt u het bergbeekje La 
Statte over.  
 

(U heeft hier beneden mooi zicht op de hoge 
rotsformatie. U verlaat hier geel-rood).  
 

Na de brug loopt u RD (blauwe rh) met links de 
beek.  50 m verder steekt u L via volgende brug 
weer La State over  en ga dan meteen R (blauwe 
rh) over het pad met rechts de beek.  Blijf nu het 
stijgende avontuurlijk ruige pad geruime tijd RD 
(blauwe rh) volgen met rechts de beek met de 
vele watervalletjes. 
 

(Na 900 m passeert u rechts de Cascade des Nutons  
(waterval van de trollen).  Hier stroomt het beekje 
Ruisseau des Nutons in de Statte (afhankelijk van 
watertoevoer goed of slecht te zien).  
 

Na 1,2 km steekt u via bruggetje een zijbeekje 
over en volg RD het pad met rechts  La Statte. 50 
m verder bij brug en nabij rechts staand groot 
infobord gaat u L (blauwe rh) de grind– deels 
verharde weg omhoog.  Na ruim 150 m gaat u L 
(blauwe rh/fietsroute 98) over de licht stijgende 
smalle asfalt- bosweg.  Na 250 m aan de 3-sprong 
bij de mooie schuilhut “Cabane des Nutons” met 
zitbanken (7,5 km) gaat u RD (fr. 98) over de licht 
stijgende asfaltweg, die na 200 m een grindweg 
wordt. (U verlaat hier aan de 3-sprong de route van 
de blauwe rh). Negeer zijpaden en blijf de 
grindweg RD volgen.  
 

(Na ruim 600 m steekt u via “brug” een 
waterstroompje over)  
 

6. Na bijna 1 km komt u bij een houten bruggetje.  
 

(Hier stroomt het beekje La Sawe over de grindweg  
en begint de grindweg *steil” te stijgen).   
 

Let op! Ga nog vóór dit bruggetje L over het 
smalle bospaadje gelegen tussen dunne berken. 
Negeer zijpaden en volg geruime tijd het smalle 
dalende pad met rechts de beek.  (U loopt hier in 
tegenovergestelde richting van de gele rechthoek  
markering).  Na ruim 500 m gaat u beneden bij 

zitbank R de asfaltweg omlaag en u steekt 
meteen via betonnen brug de beek over. Meteen 
daarna en gaat L over het smalle pad met links de 
beek **** en even verder steekt u een lang smal 
vlonderpad over. 200 m verder steekt u via  
houten brug weer de beek over en loop omlaag.  
Na 50 m steekt u bij volgende brug weer de beek 
over en volg het pad met links de beek.  200 m 
verder steekt u L de “lange brug” over en volg 
het pad met rechts de beek.  Negeer zijpaden. Na 
100 m steekt R via brug alweer de beek over en 
ga dan meteen L vlak langs de beek.  (U kunt ook 
het grindpad lopen. Ga dan verder bij **** in dit punt). 
U passeert enkele vlonderpaadjes. Aan het 
grindpad gaat u L omlaag.   
 

(Na 100 m **** passeert u rechts het 
herinneringskruis aan Marcel Dethiou, die hier op 15 
nov. 1920 op 39 jarige leeftijd bij een jachtongeluk 
om het leven kwam).  
 

Na 500 m  komt u weer bij picknickbank (10,4 km) 
bij het knooppunt van de wandeling en gaat u R 
over de asfaltweg. Let op! Na 10 m gaat u  L over 
het paadje langs de houten reling en even verder 
steekt u een vlonderpad over.  
 

7.  Volg het dalende pad links de beek La Sawe. 
Na ruim 400 m gaat u L (rolstoelroute) het 
grindpad omlaag.  Na 250 m negeert u bij zitbank 
en infobord bruggetje links. Meteen daarna bij 
volgende zitbank gaat u L de smalle asfaltweg 
omlaag en u passeert na 100 m rechts een mooie 
rotswand. Voorbij groene afsluitboom met 
“uitstulping” en bij parkeerplaats en mooie 
rotswand steekt u bij brug over de Sawe de 
doorgaande weg over en loopt u  bij verbodsbord 
RD (geel) de grind- bosweg omlaag.  Na ruim 50 
m gaat u bij  groen-witte afsluitboom R het holle 
bospad (even) omhoog.  
 

(Als u hier RD loopt en meteen daarna voorbij 
bruggetje L gaat, dan komt u meteen bij een grote 
picknickplaats).  
 

Negeer zijpaden en na ruim 700 m loopt het 
pad/bosweg langs de bosrand en links gelegen 
weiland.  
 

8. Na 1,1 km bij afsluitboom gaat u aan de 3-
sprong L (wit-rood) over het grindpad gelegen 
tussen weilanden. Na 50 m steekt u via brug La 
Statte over, die hier vlakbij in de Hoëgne 
uitmondt.  Aan de asfaltweg gaat u R (wit-rood) 
het pad omlaag, dat meteen bij ingang van 
weiland naar links buigt en een smal stijgend pad 
wordt.  
 

(Hier aan de asfaltweg staat links een zitbank)   
 

Steek de smalle houten brug over en ga dan R   
over het pad met rechts de circa 30 km lange 
Hoëgne, een zijbeek van de Vesdre. (U verlaat hier 
wit-rood). Na 50 m gaat u Y-splitsing L het pad 
omhoog en even verder loopt u weer langs de 
beek. Een eind verder wordt het pad een stijgend 
bospad met rechts beneden de beek. Negeer 
zijpaadjes links.  
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Na 250 m  buigt het pad bij houten reling via 
trapje omlaag. Meteen daarna gaat u beneden L. 
Aan T-splitsing, met links een rode afsluitboom, 
gaat u R omlaag met beneden rechts de Hoëgne. 
Negeer bij zitbank en de restanten van Forges Le 
Chastelain bruggetje rechts.  
 

(Dit zijn de overblijfselen van een oude smederij en  
oven (1480-1609). Zie infobord). 
 

Loop RD met rechts de beek. Negeer na 500 m 
pad scherp rechts naar houten bruggetje.  
 

(U kunt hier ook de nieuwe aangelegde (2021) 
houten smalle brug oversteken en loop dan via 
vlonderpad RD over het pad met links de beek. Na 
250 m buigt het pad naar rechts en na bijna 100 m 
loopt u weer langs de beek.  Na 400 m bij 
ijzeren/betonnen brug (Pont les Batteries) gaat u RD 
(wit-rood/groen en blauwe ruit) het bos- grindpad 
omhoog. Ga dan verder bij **** in dit punt). 
 

Het pad buigt naar links. 100 m verder steekt u R 
via bruggetje een zijbeekje van de Hoëgne over. 
Aan de ongelijke 4-sprong, met nr. 146 op boom, 
gaat u R het bospad omlaag met rechts een 
weiland en de  Hoëgne. Beneden aan de smalle 
asfaltweg bij huisnr. 12 A gaat u R (groene ruit). 
Aan de T-splitsing voor de Hoëgne gaat u R (wit-
rood) en dan steekt u via de smalle 
stalen/betonnen brug (Pont les Batteries) de 
Hoëgne over.  Meteen na de brug gaat u L (wit-
rood/groen en blauwe ruit) het bos- grindpad 
omhoog. ***** Negeer zijpaden. 100 m verder gaat 
u boven aan de omgekeerde Y-splitsing RD 
(groen ruit) over de brede bosweg. (U verlaat hier 
de wit-rode markering).  Negeer zijpaden. Beneden 

steekt u via brug het beekje Ruisseau de Dison 
over.  Meteen na de brug gaat u aan de 3-sprong 
RD de bos- grindpad omhoog met links beneden 
een groot weiland. Negeer zijpaden.   
 

9. Na 300 m, waar de bosweg begint te dalen  en 
met schuin rechts voor u een weiland, gaat u aan 
de 4-sprong met rechts 2 paden  R.  
 

(Als u wilt pauzeren kunt u naar een mooi plekje aan 
de Hoëgne lopen (200 m). Loop dan hier L/RD, steek 
de brug over en volg het paadje. U komt bij 2 
zitbanken aan de beek). 
 

Meteen daarna gaat u L. Vlak daarna aan de 4-
sprong voor het weiland gaat u RD (geel-rood) 
het smalle pad omlaag met rechts afrastering 
weiland. Negeer zijpaden en blijf het pad langs 
het weiland RD volgen. Beneden steekt u via 
bruggetje een waterstroompje over en loop RD 
(wit-rood) het holle pad omhoog met links 
beneden de Hoegne, die u hoort maar niet ziet. U 
begint nu aan de lange klim naar Charneux. 
Negeer zijpaadjes. (U verlaat de wit-rode 
markering). Na 500 m boven aan de 4-sprong, met 
rechts op boom een verbodsbord in drie talen,  
gaat u RD het bospad omhoog. (U verlaat hier wit-
rood). Negeer zijpaden. Na 600 m bij houten 
stalletje en blauw verkeersbord verlaat u het bos 
en loopt u RD over de veldweg, die na 150 m  een 
licht stijgende smalle asfaltweg wordt. Na 400 m  
gaat u aan de 3-sprong R de smalle asfaltweg 
omlaag.  Na ruim 400 m gaat u aan de 4-sprong in 
Charneux, bij woning met klimop aan gevel, L en 
u komt weer bij het beginpunt. In Jalhay kunt u 
nog een kop koffie drinken. 

 
Samenstelling route: Pierre Desfawes.  
 
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.   

 

 

 
 
 
 
 


