499. BARAQUE MICHEL (Hoge Venen) 19,2 km
www.wandelgidsardennen.nl

Deze wandeling loopt in een 8-vorm. Tijdens deze Ardennenklassieker start u op een hoogte van 674 m
Een wandeling door de Hoge Venen is altijd een belevenis! De route met slechts 1 klimmetje gaat over vele
vlonderpaadjes door prachtige veengebieden en naaldbossen. U loopt door het brongebied van de beken
Ru de la Polleur en Ru de la Baraque (Deze beken zijn de hogere armen van de Hoëgne). Tijdens de
terugweg wandelt u over een avontuurlijk paadje langs de Ru de Polleur. U passeert tweemaal een
schuilhut en na 11km een zitbank. Neem voldoende proviand mee. Aan het eind kunt u lekker eten in het
restaurant. Op het klimmetje na merkt u niet veel van hoogteverschil waardoor deze wandeling voor de
gemiddelde wandelaar prima te doen is.
Waarschuwing: De Hoge Venen is een moerasgebied. Doe deze wandeling altijd met hoge waterdichte schoenen
of laarzen en ga niet tijdens regenval en zeker niet als er sneeuw ligt! De temperatuur is altijd een paar graden
lager dan elders en het kan er waaien. Neem warme kleding mee. Tijdens vochtig weer kunnen de vlonderpaadjes
glad zijn, wandelen is op eigen risico. In een droge zomer kan het zijn dat er de rode vlag hangt wegens
brandgevaar, dan is de wandeling niet mogelijk. (U kunt bij twijfel bellen met Bureau van Natuur en bos 0032 80 44
72 73). Honden zijn niet toegestaan in dit gebied. Tip: Neem een reservewandeling mee bv. 410. Als soms het
gebied is afgezet wegens brandgevaar kunt u toch de andere wandeling doen.
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Startadres: Parkeerplaats links van Restaurant Baraque Michel, Baraque Michel 36 (N68), Jalhay.
(Parkeer voorbij het restaurant aan de rechterzijde op de kleine parkeerplaats naast het restaurant).

499. BARAQUE MICHEL (Hoge Venen) 19,2 km
1. Met uw rug naar het restaurant gaat u R langs
de kleine parkeerplaats. Na 100 m gaat u R
(groen) over het pad naar de kapel. Voorbij de
kapel gaat u aan de 3-sprong bij infobord RD over
het grindpad, dat u geruime tijd RD volgt door de
mooie venen. Aan het eind bij oude grenssteen
gaat u RD over de veldweg. Aan de 3-sprong
gaat u verder RD (groen) over de brede veldweg.
Een eind verder passeert u het kruis der
verloofden (Croix des fiancés).
(Francois Reiff (32) en Marie-Josèphe Solheid (24)
zijn de weg kwijt geraakt in een sneeuwstorm en zijn
hier gestorven in de venen op 21-01-1871)).
Aan de kruising bij wegwijzer gaat u L
(geel/groen) over het smalle pad. U steekt via
stenen en houten leuning de Ru de la Baraque
over en volg het pad RD (groen/geel) omhoog.
Negeer zijpaden. Aan de T-splitsing gaat R over
de asfaltweg. Negeer zijpad rechts. (Hier komt u
straks terug). Na 40 m gaat u aan de 3-sprong bij
infobord, brug en schuilhut (knooppunt 3,8 km) via
brug over de Ru de Polleur RD (groen/rood-/wit)
de asfaltweg omhoog.
2. Let op! Na 100 m gaat u scherp L (Fagne de la
Polleur) het smal bospaadje omhoog. Na 25 m
gaat u aan de T-splitsing L. Blijf nu geruime tijd
het wortelige pad volgen boven langs de helling.
Volg dan geruime tijd de houten vlonderpaadjes
door de prachtige venen. Voorbij houten reling
gaat u aan de T-splitsing L over het grindpad en
blijf het pad RD volgen. Aan de 3-sprong gaat u
verder RD. Aan de T-splitsing gaat u R. Aan de Ysplitsing gaat u R. Aan de 3-sprong gaat u R
langs infobord. Aan de Y-splitsing gaat u R over
het (verharde) grindpad. U passeert het
Synoptisch park van KMI. Meteen daarna gaat u
aan de 3-sprong L richting Le Mont Rigi. Aan de
doorgaande weg gaat u R langs Mont Rigi. Loop
over de parkeerplaats en aan het einde gaat u RD
over het gras langs de doorgaande weg. Bij
kruising met paden en de doorgaande weg bij het
bordje “Malmedy” steekt u voorzichtig de weg
naar L over en loop RD over het brede graspad
richting Signal de Botrange.
3. Aan de kruising gaat u R over het pad door de
venen langs een infotafel. Na geruime tijd gaat u
over een vlonderpad naar links.

(Als u hier niet meer kunt lopen, loop dan terug naar
de kruising en ga daar R. Neem dan het eerste pad
R. Aan de 3-sprong bij brede vlonder gaat u L).
Aan de 3-sprong bij brede vlonder gaat u RD over
het brede grindpad langs een naaldbos. Aan de Tsplitsing gaat u R over het verhard grindpad. Aan
het eind van het grindpad gaat u L over het
onverhard pad. Aan de T-splitsing gaat u R over
de brede grindweg richting Fagne de Polleur.
Negeer zijweg links.
10 meter vóór de
doorgaande weg gaat u L (blauw) over het smalle
paadje langs een infobord. U loopt nu evenwijdig
aan de weg. Bij afsluitboom gaat u R en ga dan L
langs de verkeersweg. U passeert het bord
“Fagne de la Setay”.
4. Vlak daarna waar rechts het bos ophoudt,
gaat u bij afsluitboom R (groen) over de grindweg
richting Baraque Michel. Waar rechts het
naaldbos ophoudt, gaat u aan de 3-sprong L (U
verlaat hier de blauwe route). Blijf zeer geruime tijd
het brede graspad RD (groen) volgen langs de
bosrand met links mooi uitzicht op de venen.
Aan de T-splitsing gaat u R (groen/blauw).
(Hier staat de enige zitbank tijdens de wandelingen,
een prima pauzeplek).
Aan de kruising gaat u RD (groen/blauw) de
bosweg, gelegen tussen 2 naaldbossen, omlaag.
Negeer zijpaden. Aan de ruime ongelijke 4-sprong
gaat u RD (groen). Na geruime tijd gaat u aan de
Y-splitsing R.
5. Na 20 m gaat u aan de kruising RD (groen) over
het smalle paadje. Let op! Aan de 3-sprong gaat
u R over het houten vlonderbruggetje. Meteen
daarna aan de 3-sprong gaat u R (groen). (Dus
niet L de beek over!). Blijf nu geruime tijd het
avontuurlijke paadje RD (groen) rechts van de
Polleur volgen. Het pad buigt naar rechts. Aan de
brede grindweg gaat u L (groen). Let op! Waar u
in de flauwe bocht naar rechts links 2
vlonderbruggetjes ziet, gaat u L (groen) en blijf
geruime tijd het pittige paadje volgen rechts van
de beek. Negeer zijpaadje rechts en steek dan L
via bruggetje de Polleur over. Meteen na het
bruggetje gaat u L (rood-wit)(groen). Aan de Tsplitsing gaat u L.
(U kunt hier R naar de schuilhut lopen).

Negeer bospad links. Aan de kruising gaat u R
over het pad dat u geruime tijd door de venen
volgt. Het pad buigt naar links en naar rechts.
Aan de T-splitsing gaat u L. (Hier heeft u eerder al
gelopen). Aan de volgende T-splitsing gaat u R.
Aan de Y splitsing gaat u L. Aan de 3-sprong bij
infobord gaat u L.
6. Aan de 5-sprong met asfaltweg gaat u precies
RD (groen kruis) over de grindweg. Aan de T-
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splitsing voor weiland gaat u L. Na 10 m gaat u
aan de 3-sprong R (groen). Aan de volgende 3sprong bij infoborden gaat R langs de kapel.
(De Chapelle Fischbach “Notre Dame du bon
secours” is opgericht in 1831 door een industrieel uit
Malmedy om de wandelaars te beschermen).
Aan de voorrangsweg gaat u L terug naar het
restaurant waar u nog iets kunt eten en drinken.
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