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  blz 2 van 3 

 

Tijdens deze zeer pittige wandeling met ruim 400m hoogteverschil  wandelt u van het ene schilderachtige 
dal in het andere.  Het klimmen wordt beloond met schitterende uitzichten op Pays de Herve sud.  U kunt 
tot de Hoge venen kijken.  De route gaat via een steile bosafdaling naar het dal van de Vesdre.  Dan 
wandelt u tot het kerkhof van Wegnez met het monument van Dachau.  Hier staat ook een zitbank om te 
pauzeren.  De terugweg gaat ook door mooie dalletjes en langs het mooi gelegen dorpje Soiron.  Neem zelf 
proviand mee en genoeg drinken.  
 

Startadres: Zitpleintje (La Fosse) aan de Rue Froid Bermont 18. Olne-Froid Bermont.  
(Hier zijn enkele parkeerplaatsen). 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 16,32 km  4.30 uur  153 m  519 m 
 

 
 

443. OLNE -  Froid Bermont 16,3 km 
 
Om Froidbermont te bereiken moet men door Soiron rijden en de kleine verkeersweg  Soiron -Nessonvaux nemen; 
circa 3 km na Soiron , een smalle asfaltweg rechts nemen richting Froidbermont . 
 

1.   Met uw rug naar de zitbanken gaat u L de weg 
omlaag.  Aan de 3-sprong voor de stenen muur 
gaat u R (geel/blauw).   Voorbij huisnr. 43 gat u R 
over het smalle pad.  Aan de T-splitsing gaat u L 
en meteen daarna aan de 3-sprong gaat u RD de 
veldweg omlaag.  De veldweg buigt naar rechts 
en voor huisnr. 35 gaat u L het smalle pad 
omlaag.  Beneden bij houten schuurtje gaat u 
scherp L de weg omlaag.  Beneden aan de 
doorgaande weg gaat u R omlaag.   Beneden aan 
de T-splitsing gaat u L (Route de Soiron).   Na 50 
m bij rioolbuis gaat u R (Promenade 4 en 5) het 
paadje steil omhoog.  Boven aan de 4-sprong 
gaat u RD (Croupet du Bois) de asfaltweg 
omhoog.  Volg geruime tijd RD (geel/blauw) de 
steile stijgende weg.  Aan de 3-sprong gaat u R 
(Promenade 5) de asfaltweg omhoog  langs 
huisnr. 24.   
 

2.   Aan de T-splitsing gaat u   L(Route de la Croix 
Maga.   
 

(U verlaat hier de route Promenade 5.  
 

Als het hierna volgende stuk met het steile bospaadje 
u te steil lijkt, volg dan deze beschrijving: Volg verder 
de smalle asfaltweg. Negeer zijweg links. Even 
verder  maakt de weg een bocht naar rechts. Daarna 
gaat u L. Steek de grotere weg over en loop RD over 
de grindweg. Ga dan verder bij **** in punt 3).  
 

Na 50 m, net voor ijzeren hek,  gaat u R door een 
nauwe doorgang en volg het graspad omlaag 
langs de doornhaag richting bos. Ga in de 
rechterhoek door de nauwe doorgang.  Volg nu 
het zeer steile bospaadje omlaag. (Doe voorzichtig, 
er liggen stenen en wortels!).  Beneden aan een 3-
sprong bij rioolbuis gaat u RD met links een 
vijver.  Negeer inrit rechts naar huizen en volg het 
bospad omhoog.  Na 50 m gaat u bij de 3-sprong 
met elektriciteitstoren L over het bospaadje.  Ga 
door de nauwe doorgang en loop dan RD door 
het weiland richting witte huis in de verte.  Aan de 

Y-splitsing van graspaden gaat u R verder 
omhoog. In de rechterhoek gaat u door de nauwe 
doorgang en ga dan L over het graspad.  
 

3. Bij wit huis gaat u L de asfaltweg omhoog en 
loop omhoog door het mooie dal. Boven aan de 
T-splitsing bij wegkruis gaat u L.   Aan de 3-
sprong voor het kerkhof gaat u L (Rue Vieille 
Eglise).  Negeer meteen zijweg links. U loopt 
langs de eerste huizen van Cornesse.  Aan de 
ruime T-splitsing gaat u L.  Aan de kruising bij 
wegkruis gaat u R *****over de brede grindweg, 
die een onverhard pad wordt.   Aan de 3-sprong 
gaat u L het smalle paadje omlaag.  Beneden gaat 
u L over de half verharde asfaltweg.  Negeer 
veldweg rechts.   
 

4. 50 m verder,  dus nog vóór het plaatsnaambord 
Pepinster,  gaat u R over het smal paadje.  
(Rechts heeft u mooi uitzicht over het dal).  Aan de 
asfaltweg gaat u R omlaag.  Na 150 m gaat u L 
over het graspad.  Het pad loopt door de bosrand 
met links beneden een smal beekje.  Een eind 
verder passeert u beneden een betonnen 
watergeul en volg verder het bospad.  Negeer 
bospad schuin rechts omlaag. Dan buigt het pad 
naar links boven langs een helling.  Steek het 
waterstroompje over, loop even omhoog en ga 
dan L de brede grindweg omhoog. Aan de 
asfaltweg gaat u R langs het kerkhof.   
 

(Bij de ingang van het kerkhof staat een zitbank, een 
mooie pauzeplek na 7,3 km.  Hier staat ook een 
gedenksteen van concentratiekamp Dachau).   
 

5.   Volg verder de weg omlaag.  Aan de kruising 
gaat u RD (Rue du Thier) de weg omlaag.  Negeer 
voorbij zitbank  inrit links omhoog door poort. 
Vlak daarna gaat u L over de veldweg.  Stap over 
een draad het weiland in en ga dan meteen R naar 
de veldweg over de volgende draad. Precies waar 
de asfaltweg begint, gaat u L over de grindweg 
langs de blauwe ijzeren afzetting.   
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Aan de T-splitsing gaat u Lover de asfaltweg.  
Meteen daarna gaat u bij bord Zone L de weg 
omhoog. Negeer meteen zijweg links en volg RD 
(Rue Georges le Maire) de weg omhoog.  Aan het 
eind gaat u rechts langs huisnr. 10 RD het 
graspad omhoog.  U komt in een weiland en ga 
dan meteen R over het graspaadje.  Vlak daarna R 
de doorgaande weg omlaag.    
 

6.   Net vóór huisnr 62 gaat u L over de veldweg, 
die een smal pad wordt dat u geruime tijd RD 
volgt langs de bosrand.  U verlaat de bosrand en 
loopt door een mooi dal.  Dan buigt het pad links 
omhoog.  Het pad duikt weer het bos in en negeer  
stenen trap links omhoog.  Volg nu geruime tijd 
het slingerende bospad met rechts is een mooi  
dal.  Precies waar dit dal eindigt, gaat u aan de 3-
sprong R het bospad omlaag. Steek het 
waterstroompje over en volg verder het bospad 
met rechts het dal.  Het pad buigt naar links en 
negeer dan meteen pad links.  U loopt nog steeds 
door de bosrand met rechts het weiland.  Circa 
100 m verder gaat u aan de 3-sprong RD.  Bij 
ijzeren doorgang gaat u R over het houten 
vlonderpad.   
 

7.   Aan het eind van het vlonderpad gaat u aan 
de 4-sprong (10km) L (blauw) met links de beek. 
(Rechts ziet u een waterbron).  Aan het eind van dit 
mooie dal gaat u L (blauw) over de asfaltweg.  Na 
50 m gaat u aan de 3-sprong L de weg omhoog 
langs een groot huis. (U verlaat de blauwe route).  .  
Negeer veldweg scherp rechts omhoog en loop 
RD omhoog. Aan de kruising bij kapel en zitbank 
gaat u RD over het smalle paadje. (Links ligt 
restaurant Ferme du Haras (11,2 km).   Aan de 
asfaltweg gaat u L.  Voorbij huisnr 173 gaat u aan 
de T-splitsing R.  Na 100 m gaat u L (Bois du 

Moulin) over de veldweg.  Bij groot wit huis volgt 
u RD de asfaltweg omlaag.    
 

8.   Beneden aan de T-splitsing bij zitbank gaat u 
L (Bouhaye) langs een Mariabeeldje over de 
doorgaande weg.   
 

(200 m verder heeft u rechts mooi uitzicht op het 
dorpje Soiron).   
 

Aan de 3-sprong in de bebouwde kom gaat u RD.   
Na 30 m gaat u aan de volgende 3-sprong bij 
zitbank R (wit-rood de weg omlaag Bouhaye.  
Neem de eerste weg R omlaag.  200 m verder gaat 
u R (wit-rood) over de veldweg langs een grote 
hoeve.  Volg nu geruime tijd de veldweg met mooi 
uitzicht.  Aan het eind voor huisnr. 16 gaat u L de 
asfaltweg omhoog.  Aan de 3-sprong RD de 
asfaltweg omhoog.  Meteen daarna gaat u aan de 
T-splitsing R.  Negeer meteen zijweg links en ga 
RD door het dorpje Fays.  Blijf geruime tijd de 
asfaltweg volgen langs  nieuwbouw.   
 
9.   Net vóór huisnr. 45 (oud huis met lichtblauw hek 
en dakrand)  gaat u R over de veldweg.  Meteen 
daarna aan de 3-sprong gaat u RD (wit-rood).  
Aan het eind gaat u aan de 3-sprong RD de 
asfaltweg omlaag.  Aan de volgende 3-sprong bij 
woning gaat u RD de asfaltweg omlaag.   Let op! 
Net voorbij huisnr 19 gaat u schuin R het smalle 
paadje omlaag.  Beneden aan de 4-sprong bij 
wegkruis en 2 stenen loopt u RD het pad omlaag.  
Steek beneden de doorgaande weg over en loop 
RD (En Egypte/(Promenade 4) over de brede 
grindweg.  Volg nu geruime tijd het mooie bospad 
RD (blauw) omhoog.   Aan het eind gaat u  L en 
meteen daarna gaat u R (Promenade 3/rood) over 
het pad.  Aan de asfaltweg gaat u L.  Aan de 
kruising gaat u L.  Na 50 m gaat u aan de 3-
sprong R en u komt weer bij het beginpunt. 

 
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.  

 


