
460. AYWAILLE – Playe 20,4 km 
www.wandelgidsardennen.nl 

 
 

Tijdens deze pittige Ardennentocht wandelt u met klimmen en dalen door bossen en over veldwegen naar 
het stadje la Reid. Hier is een café met terras (maandag gesloten).  U passeert de oude dorpjes Vieux Cortil 
en Beco.  Tijdens de hele wandeling heeft u schitterende uitzichten op de Ardennen en Hoge Venen.   De 
route heeft 3 lange hellingen maar deze zijn niet zeer steil, voor een ervaren wandelaar is deze route vrij 
gemakkelijk.   Neem zelf proviand mee en genoeg drinken.  
 



  blz 2 van 3 

 

Startadres: Zitpleintje met zitbank, Playe 4, Playe (Aywaille).  
(Tegenover de zitbank kunt u langs de weg parkeren).  
 

Neem de A2 naar Luik en dan de A26 naar Luxemburg. Neem afslag 46 Aywaille en ga meteen L onder het 
autowegwegviaduct door. (Dus niet Toutes Directions!)  Rij RD tot de T-splitsing (Playe) en ga L.  Aan de volgende  
T-splitsing bij huis en ga R. Parkeer meteen aan de rechterzijde tegenover de zitbank en huisnr. 4. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

20,38 km  5.15 uur  185 m  470 m 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

460. AYWAILLE – Playe 20,4 km 
 

1.   Met uw rug naar de zitbank naast huisnr. 4 
gaat u R. Meteen daarna aan de 3-sprong bij 
huisnr. 2b gaat u RD. Aan de 3-sprong bij viaduct 
gaat u R (wit-rood) over de smalle asfaltweg, die  
een onverhard pad wordt.  Aan het eind bij enkele  
huizen gaat u aan de verharde 3-sprong L. Vlak 
daarna gaat aan de volgende 3-sprong bij 
wegkruis RD en volg de asfaltweg omhoog. Net 
vóór huisnr. 133a gaat u R (wit-rood) over de 
grindweg.  Volg zeer geruime tijd het stenige pad 
omhoog met rechts prachtig uitzicht.  Bijna 
boven gaat  u aan de 3-sprong met graspad 
(bordje Promenade 1) RD (wit-rood).  Aan de 
kruising gaat R over het brede betonnen pad.  
Negeer graspad rechts en volg het betonnen pad 
omlaag.  Aan de 3-sprong voor boerderij gaat u R 
en na 10 m aan de volgende 3-sprong gaat R  
over de smalle asfaltweg.   
 

2. Voorbij huisnr. 75 gaat u RD over het graspad. 
(Soms staat hier het gras hoog).  Aan de 3-sprong 
voor doornhaag gaat u L over het iets bredere 
graspad.  (Bij stenen kruis heeft u links prachtig 
uitzicht).  Volg het stenige pad omlaag.  Aan de T-
splitsing bij zitbank gaat u L en blijf nu zeer 
geruime tijd het pad volgen met rechts prachtig 
uitzicht. Aan de T-splitsing bij wegkruis gaat u R 
(geel-blauw).  Na 40 m gaat u aan de Y-splitsing 
bij dikke boom L (wit-rood) over het graspaadje.  
Steek de voorrangsweg over en loop RD (wit-
rood) over de veldweg, die een smal pad wordt.  
Aan de T-splitsing bij bordjes gaat u R (wit-rood)  
en volg geruime tijd het pad. Bij huisnr. 1/2 wordt 
het pad een grindweg.  Aan de T-splitsing gaat u 
R (wit-rood) over de asfaltweg.   
 

3.   Bij bruggetje loopt u Rouge Thier binnen.  20 
meter na de brug gaat u L.  Volg zeer geruime tijd 
het onverharde pad omhoog. Door een naaldbos 
gaat het pad iets steiler omhoog.  U passeert een 
open stuk en negeer privézijwegen.  Dan loopt u 
door een dennenbos omhoog.  Aan de  ongelijke 
4-sprong, met links een ketting, gaat u RD 
(blauw).  Steek de voorrangsweg over en loop RD 
de smalle asfaltweg omlaag.  Na 100 m gaat u R 
(wit-rood) over het pad met links mooie 
uitzichten. Aan de asfaltweg gaat u R omhoog.  
Na 50 m gaat u aan de 3-sprong L (wit-rood) langs 

de elektriciteitspalen over de grindweg.  Aan de 
kruising in Vieux Cortil gaat u RD (wit-rood).  U 
komt aan een ruime 5-sprong bij zitbank en 
kapelletje Notre Dame.   
 

4.   Steek de weg over en ga RD (wit-rood) over de 
grindweg langs huisnr. 567. De veldweg wordt 
een smal dalende paadje.  Beneden bij brug gaat 
u R (wit-rood) over de veldweg. Na 50 m gaat u 
aan de 3-sprong bij wegkruis L.  Volg geruime tijd 
het pad omhoog. Boven aan de doorgaande weg  
gaat u L.  Aan de 3-sprong bij  trafo/ 
elektriciteitshuisje gaat u RD langs de huizen.  U 
passeert de kerk van Becco en negeer zijweg 
rechts.  Na 20 m gaat u aan de kruising R richting 
Remouchamps. Neem nu de eerste weg schuin L 
(wit-rood) omlaag.  U passeert enkele huizen en 
volg dan de weg omhoog langs een loods.  De 
weg loopt omlaag en u loopt Becco uit.   Neem nu 
de eerste veldweg L (wit-rood).    
 

(Bij zitbank heeft u schitterend uitzicht op La Reid 
(11,5 km)).   
 

5.   Loop voorzichtig het stenige pad omlaag. 
Beneden aan de 3-sprong bij zitbank en wegkruis 
gaat u RD over de grindweg.  Aan de 3-sprong in 
La Reid gaat u R.  Na 20 m aan de volgende 3-
sprong gaat u L.  Aan de 5-sprong bij dikke boom 
gaat u RD richting kerk.  (Dus de tweede weg van 
rechts).   Negeer zijwegen en loop RD langs de 
kerk. Aan de zeer ruime 3-sprong bij 
oorlogsmonument gaat u R richting 
Remouchamps.   
 

(Rechts is een café waar u kunt pauzeren.  
Tegenover een autowerkplaats ligt aan de linkerzijde 
een bakker met heerlijk ijs!).   
 

Meteen na het tankstation gaat u R over de 
asfaltweg. Aan de 4-sprong vlak voor het kerkhof 
gaat u RD de grindweg omhoog.  Aan de 3-
sprong, met rechts een houten hek, gaat u R 
omhoog.    
 

6.  Boven bij de doorgaande weg komt u aan een 
3-sprong bij zitbank.  Steek de weg over en loop 
RD langs de zitbank over de asfaltweg.  Negeer 
bosweg rechts en blijf de asfaltweg omhoog 
volgen en loop langs de bosrand omhoog.  



  blz 3 van 3 

 

Aan de  kruising RD. Steek de voorrangsweg over 
en ga RD (wit-rood) over de asfaltweg. Na 
geruime tijd neemt u de eerste grindweg L.  
Negeer grindweg links (rood-wit kruis).  Aan de 3-
sprong voor breed ijzeren hek gaat u L (wit-rood).  
Aan de 3-sprong bij zitbank gaat u scherp R de 
grindweg omhoog. Negeer inrit links. Aan de 3-
sprong bij de bosrand gaat u R langs de bosrand. 
Volg zeer geruime tijd het bospad omlaag door 
het naaldbos. Aan de kruising RD.  Negeer  zijpad 
rechts en blijf omlaag lopen door het naaldbos.  U 
komt uit het bos en aan de 3-sprong gaat u RD.  
Aan de 4-sprong, met links een stijgend pad, gaat 
u RD omlaag.  Aan de Y-splitsing neemt u het 
rechtse pad omlaag en volg dan geruime tijd het 
bospad omhoog.   
 

7. Let op!  Negeer 3 zijpaden scherp rechts en ga 
meteen na het derde zijpad scherp rechts, schuin 
R het smalle paadje omlaag met prachtig uitzicht. 
Beneden bij woning en  oorlogsmonument gaat u 
RD over de asfaltweg.  Negeer zijpaadjes en volg 
geruime tijd de mooie kronkelende weg omlaag.  
Steek bij huis de voorrangsweg over en loop RD 
(geel) over de grindweg.  Voor huis gaat u L het 
graspad omhoog.  Blijf dit mooie stijgend paadje 
volgen, dat aan het eind een veldweg wordt.  Aan 
de T-splitsing gaat u R en u bent weer in Playe.  
Aan de T-splitsing weer 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.   


