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Deze echte Ardennenklassieker is een must voor elke wandelliefhebber.  Vanaf een parkeerplaats nabij het 
dorp Sart wandelt u 4 km stroomopwaarts langs de schilderachtige bergbeek Hoëgne en vervolgens  naar 
het dorp Hockai waar horeca is. De terugweg is gemakkelijk en gaat over veldwegen en door bossen  
omlaag. Er staan voldoende zitbanken. 
 

U kunt de wandeling ook afkorten tot 7,5 km. U komt dan niet in het dorpje Hockai. Deze wandeling kunt u 
ook combineren met wandeling 482 tot een prachtige dagtocht van 18 km.  Beide routes hebben veel 
hoogteverschil maar de hellingen zijn heel goed te doen. TIP: Als u blijft slapen bij Le Randonneur in 
Hockai kunt u de volgende dag nog wandeling 606 doen. 
 

Startadres: Parkeerplaats Promenade de la Hoëgne – Pont de Belleheid, Roquez 49/Chemin de Belle Heid 
13  Sart-lez-Spa. 
 

Voorbij het café/restaurant rijdt u door het water de beek over naar de parkeerplaats. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

10,16 km  2.40 uur  191 m  209 m 
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481. HOËGNE (Ardennen) 10,2 km – 7,5 km - (18 km) 
 

1. Staande op de parkeerplaats met uw gezicht 
naar de smalle houten brug gaat u L met rechts 
de circa 30 km lange Hoëgne, een zijbeek van de 
Vesdre.  Aan het eind van de parkeerplaats loopt 
u RD (blauw kruisje/geel-rood) met rechts de 
beek. Negeer zijpaden en volg nu bijna 4 km RD 
de route  van het blauwe kruisje en de geel-rode 
markering. De laatste km langs de beek is het 
mooiste en in elk geval het “ruigste”.  
 

(Langs de beek kunt u ook zonder de beschrijving te 
raadplegen lopen. Ga dan na 4 km bij infobord en 
picknickbanken verder bij punt 3).    
 

(Het witte schuim dat u mogelijk op de beek ziet is 
een natuurlijke zeep die de rivier met het zure water  
zelf aanmaakt. 
 

De route volgend passeert u na 300 m de plek waar 
kluizenaar Antoine Raquet (1883-1953) verbleef).  
 

Na 400 m steekt u R de brug over en vlak daarna 
steekt u L via de  brug “Pont du Renard” de 
Hoëgne weer over.  
 

(Na circa 1 km passeert u de waterval Léopald II, die 
in 1899 door koningin Marie-Henriètte officieel werd 
ingehuldigd. Een erg mooi stukje natuur).  
 

Na 1,2 km bij bordje “Pont du Centenaire” aan 
boom blijft u boven RD wandelen langs de  
schuilhut en zitbanken, genietplekjes.   
 

2. Voorbij de schuilhut en zitbanken gaat u RD 
over de licht stijgende bos-  grindweg.  50 m 
verder gaat u bij bord “Vallee de la Hoëgne” 
schuin L over het bospad met links de beek. Na 
900 m steekt u L de volgende brug over en volg 
het pad met rechts de beek. Negeer 100 m verder 
brug rechts.  Steek na bijna 500 m R de volgende 
over en volg het pad met links de beek.  Na 200 m 
gaat u L (Pont de Belvedere) de brug over. Volg 
nu 1 km dit mooie ruige pad met rechts de beek. 
 

3. Na 1 km gaat u boven bij picknickanken en 
infobord R (geel-rood) de betonnen brug “Pont 
du Centenaire” met de mooie leuning over en 
volg RD de smalle asfaltweg omhoog. 
 

(U heeft nu 4 km gewandeld  en verlaat hier de 
markering van het blauwe kruis. Op dit punt komt u 
straks terug.  
 

Als u 7,5 km loopt, dan gaat u hier L  (fr. 42)  het 
grindpad omhoog. Ga nu verder bij **** in punt 4). 
 

De brug heette oorspronkelijk "Pont de la Vecquée" 
Het was  een eenvoudige ijzeren loopbrug gebouwd 
in 1869 en rustte op twee hoge stapels stenen.  
 

De huidige betonnen brug met de mooie leuning is  
door de cementfabrikant Degrelle uit Spanje 
gemaakt.  

De brug heet "Pont du Centenaire" omdat ze in 1930, 
de honderdste verjaardag van België, in gebruik werd 
genomen). 
 

100 m verder voorbij zitbank en bij afsluitboom  
loopt RD de smalle asfaltweg omhoog en u 
passeert de volgende zitbank en woning (nr.50)  
(U verlaat hier geel-rood). Let op! Na 150 m, meteen 
na brug,  gaat u  L het smalle bospad omhoog 
met links  beneden het traject van de voormalige 
spoorlijn Spa–Stavelot/nu Ravel (Route a Velo) 
Ligne 44 A. Na  400 m gaat u voorbij huis en bij 
wegwijzer R over het graspad dat vlak daarna bij 
volgend (vakantie)huis een grindweg wordt. Aan 
de 4-sprong in Hockai, waar de asfaltweg een 
bocht maakt,  gaat u L de asfaltweg omlaag die 
na bijna 150 m naar links buigt. 
 

(Waar de asfaltweg naar links buigt, ziet u rechts  
aan de grindweg  B & B Le Randonneur liggen). 
 

4. Na 200 m gaat u aan de 3-sprong RD (Rue Abbe 
Dossogne) en u steekt meteen de voormalige 
spoorbrug van Ligne 44 over.  
 

(Met zijn ligging op 550 m hoogte is Hockai een van 
de hoogst gelegen dorpjes van België). 
 

Aan de 3-sprong bij de Saint Donatkerk (1888) 
gaat u RD (Rue de la Fohalle) en u passeert 
rechts de gedenksteen aan Léon Rinquet,  
 

(Deze doctor in de natuurwetenschappen en 
wiskunde, die op 12 juni 1974 op 83 jarige leeftijd 
stierf, wordt ook wel de kluizenaar van de Venen 
genoemd). 
 

Negeer bij hoger gelegen tennisbaan bij 
verbodsbord zijweg links. Meteen daarna  bij 
wegkruis en zitbank gaat u L (Rue de la Fohalle) 
omhoog.  Waar na bijna 200 m de asfaltweg bij rij 
beuken links omhoog buigt, gaat u RD  (rode ruit) 
over de smalle asfaltweg die na 100 m naar rechts 
buigt.  Na bijna 150 m, aan het einde van de 
asfaltweg/begin inrit woning, gaat u L de veld-
grindweg omhoog. Aan de 3-sprong bij zitbank en 
veldkruis gaat u L (U verlaat de rode ruit). Steek 
boven de doorgaande weg over en loop RD.  
Meteen daarna aan de 3-sprong gaat u RD (Route 
des Mousseus).  Na 100 m gaat u L (geel-rood) de 
veld- grindweg omlaag met voor u mooi uitzicht 
en meteen rechts aan aardig optrekje. Na bijna 
700 m gaat u aan de asfaltweg bij afsluitboom R 
(geel-rood) omlaag en na 100 m steekt u via brug 
de Hoëgne over en loopt u RD (fr. 42)  het 
grindpad omhoog. (Hier bij zitbanken en infobord 
bent u al geweest). **** Na 100 m gaat u aan de 3 - 
sprong L en vlak daarna bij afsluitboom en 
verbodsbord loopt u RD de smalle asfaltweg 
omhoog/omlaag. Negeer zijpaadjes. 
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5.  Na ruim 400 m gaat u omlaag lopend voor 
fietsbordje fr. 72 en blauwe ruit wandelmarkering   
schuin L het bos- grindpad omlaag.  Na 600 m 
gaat u aan de Y-splitsing L het grindpad omlaag 
dat na 200 m een dalend bospad wordt.   
 

(Na 50 m passeert u links na bijna 9 km wandelen 
een schuilhut.  Hier heeft u op een hoogte van ruim 
50 m mooi duitzicht over het dal van de Hoëgne).  
  

Negeer zijpaden. 
 

(Een eind verder in het bos hoort u links beneden de 
Hoegne, die u niet ziet)   
 

Na 1,5  km gaat u bij zitbank L/RD de smalle 
rustige asfaltweg omlaag.   
 

(U kunt hier ook L (blauw kruisje) via trapje met 
leuning het smalle bospad omlaag lopen. Beneden 
steekt u via bruggetje de Hoëgne over en gaat u R  
en volg de beek stroomafwaarts. (Beneden bij 
bruggetje bent u weer op het punt waar de schuilhut 
en zitbanken staan). Na 1,2 km komt u weer bij de 
parkeerplaats). 
 

Na 800 m komt u weer bij de parkeerplaats.   
 

 
 
(Als u wandeling 482 gaat lopen, dan kunt u eerst bij Le Chalet du Pont de Belleheid met het grote terras 
iets drinken.  Het restaurant is alleen open van vrijdag t/m zondag. U kunt er wel iets drinken bij de kiosk 
die op het terras staat). 
 
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.   

 


