482. HOËGNE (Ardennen) 7,4 km – (18 km)
www.wandelgidsardennen.nl

Deze echte Ardennenklassieker is een must voor elke wandelliefhebber. Vanaf de parkeerplaats nabij het
dorp Sart wandelt u door de bossen omhoog naar het dorpje Solwaster met de mooie huizen en waar een
kruidenierswinkeltje en een brasserie is. (Alleen open van vrijdag t/m zondag). Dan loopt u omlaag naar het
beekje La Statte . Via mooie bosweg loopt u via een mooi pad langs de Hoëgne terug. Er staan voldoende
zitbanken.
Deze wandeling kunt u combineren met wandeling 481 tot een prachtige dagtocht van 18 km. Beide routes
hebben veel hoogteverschil maar de hellingen zijn 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.
Beneden voorbij het café/restaurant Le Chalet du Pont de Bellereid met groot terras rijdt u door het water de beek
over naar de parkeerplaats.
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482. HOËGNE (Ardennen) 7,4 km – (18 km)
1. Staande op de parkeerplaats met uw gezicht
naar de smalle houten brug gaat u bij zitbank en
grote zwerfsteen R (geel-rood) het (holle) bospad
omhoog. Negeer 2 zijpaden rechts. Na bijna 200
m gaat u aan de 3-sprong R (geel-rood). Negeer
zijpaden. 300 m verder boven aan de Y-splitsing
gaat u L (geel-rood). 50 m verder aan de 4sprong gaat u RD (geel-rood) over de licht
stijgende bosweg. Negeer zijpaden.
(Na ruim 300 m voorbij houten hek en klein ijzeren
rooster loopt de bosweg even tussen twee weilanden
door.
Na ruim 500 m heeft u links bij weiland mooi uitzicht
o. a op een wilduitkijkhut en in de verte op de St
Lambertuskerk (1705) in Sart - lez – Spa.
Na bijna 700 m wordt het pad een veldweg).
2. Na 900 m gaat u aan de T-splitsing R de
asfaltweg omhoog en u passeert meteen rechts
een wegkruis type vliegermodel, zitbanken en een
schuilhut.
(Hier staat ook een herinneringssteen aan Alexis
Bastin, een Waalse schrijver die geboren is in
Solwaster).
Aan de 3-sprong bij bakstenen wegkruis gaat u L
(wit-rood/Rue Sur Le Thier). Meteen daarna
negeert u veldweg rechts en volgt u RD de
dalende smalle asfaltweg. (U verlaat geel-rood).
Na 400 m loopt u het dorp Solwaster binnen met
de mooie met breuksteen gebouwde woningen en
de goed bewaarde en gerestaureerde boerderijen
uit de 19e eeuw. Beneden aan de T-splitsing gaat
u L. Meteen daarna aan de 3-sprong bij zitbank
gaat u L omhoog en u passeert meteen links een
Mariabeeld in muurnis en de waterput Vinàve.
(50 m verder passeert u links (nr. 47) het
kruidenierswinkeltje “Le Comptoir du Loup” waar een
infobord aan de muur hangt.
Nog eens 50 m verder passeert u rechts de brasserie
La Cagna. (Alleen open van vrijdag t/m zondag)).
Aan de ruime 5-sprong voor de Sint Antonius van
Paduakerk (1842) neemt u de tweede weg van R
(Route de Parfondbois/gele rechthoek) langs
huisnr. 1.
(U loopt dus niet langs de kerk, die een in 1719
gebouwde kapel, die te klein was geworden, verving).
Na bijna 200 m gaat u aan de 3-sprong schuin R
(gele rechthoek/Chemin des Grand Prés) de
smalle asfaltweg omlaag, die na 200 m bij woning
nr. 11 een dalende veldweg wordt.

3. Na 500 m gaat u voorbij woning (nr. 2) aan de
T-splitsing R (gele rh) de smalle asfaltweg omlaag
richting La Sawe. Voor inrit van huisnr. 6, einde
asfaltweg, gaat u R het grindpad omlaag. Via
houten brug steekt u La Sawe en La Statte over,
een van de mooiste beken van de Ardennen, die
hier samenvloeien. Vlak daarna steekt u R via
boombrug La Statte over en volg het pad met
links de beek. 100 m verder steekt u via volgende
brug weer La Statte over, steek de grindweg over
en loop RD het steile bospaadje omhoog.
(U verlaat hier de gele rechthoek. Als u hier L de
grindweg omlaag gaat en dan meteen weer L gaat,
dan komt u bij een schuilhut. U heeft nu 4,5 km
gelopen).
Na 30 m gaat u boven aan de T-splitsing L over
het bospad- weg. Negeer zijpaden en na ruim 700
m loopt het pad langs de bosrand en links
gelegen weiland. Na 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.
4. Aan de asfaltweg gaat u R (wit-rood) het
graspad omlaag, dat meteen bij ingang van
weiland naar links buigt en een smal stijgend pad
wordt.
(Hier aan de asfaltweg staat links een zitbank (5,7
km).
Steek de smalle houten brug over en ga dan L
(wit-rood) over het pad met links de circa 30 km
lange Hoëgne, een zijbeek van de Vesdre. Na 150
m gaat u bij houten reling schuin R het pad
omhoog en volg geruime tijd boven RD (wit-rood)
het pad met beneden de beek. Na bijna 400 m
steekt u beneden via houten brug de beek over
en u passeert meteen links twee infoborden en
een restant van een smalspoor met wagentje
waarmee het veen werd afgevoerd. Steek na 150
R (wit-rood) de volgende houten burg over en
volg het pad met links de beek.
(U passeert even verder rechts een holte in een rots
van leisteen. Het is de ingang van de voormalige
leisteengroeve Roslin. Sinds 1773 werden hier
leisteen en kolen gewonnen. Omdat de groeve
regelmatig overstroomde en in de buurt een groeve
geopend werd waarvan de kwaliteit van de leisteen
beter was, werden hier de activiteiten gestaakt).
250 m verder wordt het pad een stijgend (bos)pad
Na bijna 400 m gaat u boven L (wit-rood) de
asfaltweg omlaag.

5. Na bijna 100 m, waar de asfaltweg bij woning
naar links buigt, gaat u bij infobord en voor
zitbank en wit wegkruis R (wit-rood) de bosweg
omhoog. Na 100 m gaat u L (wit-rood) omlaag en
na 50 m loopt u weer langs de beek. Volg nu
geruime tijd RD de licht stijgende grind- bosweg.
Na 750 m steekt u L de houten brug over. Na 150
m gaat u aan de 3-sprong R (wit-rood) verder

blz 3 van 3
langs de beek. Ruim 50 m verder gaat u R de
houten brug (Pont M Thorez) over. Na de brug
loopt u nog 3 m RD en ga dan L (wit-rood) het pad
omhoog. Na bijna 200 m wordt het pad bij wit
huis een asfaltpad/weg. Vlak daarna gaat u L de
asfaltweg omlaag en u komt
weer bij de
parkeerplaats.

(Als u wandeling 481 gaat lopen, dan kunt u eerst bij Le Chalet du Pont de Bellereid 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).
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