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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 enkele klimmetjes gaat over vele 
vlonderpaadjes door prachtige veengebieden en naaldbossen. U loopt door het brongebied van de beken 
Ru de la Polleur, die later La Hoëgne wordt genoemd  en Ru de la Baraque  Tijdens de terugweg wandelt u 
over een avontuurlijk paadje langs de Ru de Polleur.  U passeert tweemaal een schuilhut en na 11 km een 
zitbank. Neem  voldoende proviand mee.  Aan het eind kunt u lekker eten in het restaurant. Na 8 km, u heeft 
dan het moeilijkste te belopen pad gehad, kunt u pauzeren bij brasserie Mont Rigi met het mooie 
achterterras  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  
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.   
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

19,18 km  5 uur  114 m  210 m 
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Startadres: Parkeerplaats links van Restaurant Baraque Michel,   Baraque Michel 36  (N68), Jalhay.   
(Parkeer bij het restaurant op de grote parkeerplaats).  

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

 

1. Met uw rug naar het restaurant gaat u R over 
de asfaltweg met links de grote parkeerplaats.  Na 
100 m, bij links staande picknickbanken,  gaat u 
bij infobord R (groene/rode/blauwe rechthoek) 
over het grindpad gelegen tussen 
meidoornhagen. Even verder passeert u rechts 
de kapel Fischbach  (1830) en links de 
gedenksteen “des Quartre fagnards.  
 

(Deze kapel gewijd aan O. L V.  van Goede Bijstand 
werd gebouwd in 1830-1831, op initiatief van Henri-
Toussaint Fischbach, een industrieel uit Malmedy, als 
dank voor de redding van zijn stiefvader die de weg 
kwijt was geraakt in de Venen. De kapel is het hoogst 
gelegen religieuze gebouw van België.  
 

Het torentje van de kapel diende  tot 1856 als 
“lantaarn” en als herkenningspunt, voor degenen die  
verloren waren in de venen. 
 

Op de gedenksteen staan de namen M.A. Libert 
(1782-1865), A Bonjean (1858-1939), J. Bastin 
(1870-1939) en F Toussaint (1882-1962), personen 
die zich op een bijzondere wijze hebben ingezet voor 
het behoud van de Hoge Venen). 
 

Aan 3-sprong bij infobord gaat u RD (rode 
rechthoek (rh)) over het grindpad, dat u geruime 
tijd RD volgt door de mooie venen.  
 

(U loopt hier precies over de grens van het voormalig 
Pruisische Rijk en België. Na 400 m passeert u links 
een achthoekig oude grensteen, een  Pruisische 
grenspaal, een zogenaamde bismarckpaal. Op de 
paal staan de letters P(ruisen) en B(elgië). 
 

Deze grenssteen is overblijfsel van oude grens 
tussen Pruisen en België. Deze grens is ontstaan 
door het "Verdrag van Grenzen", ondertekend op 26 
mei 1816 in Aken tussen het toenmalig Koninkrijk der 
Nederlanden en Pruisen. Na de afsplitsing van België  
(1830) van Nederland werd het de grens tussen het 
toenmalige België en Pruisen).  
 

Na 1, 1  km, meteen voorbij de oude grenssteen 
nr. 152 en infobord,  gaat u RD (La Vêcquée)  over 
de grindweg, die een dalende grindweg wordt.   
 

(La Vecquée  (naam afgeleid van het 'de weg van de 
bisschop') is een oude Gallische weg die later door 
de Romeinen werd gebruikt. In de Middeleeuwen 
werd deze belangrijke weg o.a. gebruikt door de 
prinsen-bisschoppen, die van Luik naar de abdijen 
van Stavelot en Malmedy gingen).  
 

Na 400 m gaat aan de 3-sprong RD (rode 
rh/fietsroute 59) de grindweg verder omlaag. 
 

(200 m verder passeert u links bij grensteen nr. 151  
het kruis der verloofden (Croix des fiancés). De 
eigenwijze verloofden Francois Reiff (32) en Marie-

Josèphe Solheid (24) zijn in een sneeuwstorm de 
weg kwijt geraakt en zijn hier gestorven op 21-01-
1871).  Francois noteerde op een briefje dat hij op 
het kleed van zijn verloofde had gespeld: “Maria is 
zo-even gestorven en dat ga ik nu ook doen” Zie voor 
meer info over het tragisch verhaal infobord. 
 

Tegenover dit kruis staat de gedenksteen, die  werd 
geplaatst door de Vrienden van de Fagne ter 
nagedachtenis aan Henri Angenot (1861-1943), een 
persoonlijkheid uit Verviers). 
 

Na 400 m gaat u aan de kruising L (rode 
rh/blauwe ruit) over het smalle pad en even 
verder loopt u over twee “hoge” vlonderpaden.  
(U verlaat fr. 59). Na de volgende 400 m  steekt u 
beneden via houten bruggetje de Ruisseau de la 
Baraque over en volg  RD (rode rh) het stijgende 
bospad. Negeer zijpaden en na bijna 700 m bij 
bord “chemin Xhoffraix” wordt het pad een breed 
graspad.  Aan de T-splitsing gaat R (groen rh) de 
smalle asfaltweg omlaag.  Negeer na bijna 100 m 
zijpad rechts. (Hier komt u straks terug).  U steekt 
beneden bij infobord en schuilhut (knooppunt 3,8 
km) via brug (Pont de Balieu) de Ruisseau  de 
Poleur over en loop RD (groene rh/wit-rood) de 
smalle asfaltweg omhoog.  
 

(Dit is oude verbindingsweg tussen Eupen en 
Malmedy. De Ruisseau de Poleur, die hier in de buurt 
op de hoogte van Mont Rigi ontspringt, heet vanaf 
Hockai La Hoëgne).  
 

2. Let op! Na ruim 50 m gaat u bij twee 
verbodsbordjes  scherp L (wit-rood/geel-rood) het  
wortelige bospaadje omhoog.  Na 25 m gaat u aan 
de T-splitsing L en blijf nu geruime tijd het 
boomwortelige stijgende bospad door de 
boshelling RD (wit-rood/geel-rood) volgen.  
 

(300 m verder zijn langs de kant touwen gespannen, 
waar u zich eventueel kunt aan vasthouden.  
 

Na bijna 700 m passeert u een vlonderpad met 
leuning.  
 

Na 900 loopt u beneden via vlonderpad langs het 
links snel stromende meanderende beekje).   
 

Na 1 km steekt u via bruggetje de Ruisseau  de 
Poleur over. Vlak daarna voorbij houten reling 
gaat u aan de T-splitsing, met rechts een 
vlonderpad, L het smalle grindpad omhoog.  
 

(U kunt hier ook R over het ruim 1, 5 km lange 
vlonderpad lopen. Aan het eind van het vlonderpad 
loopt u nog 50 m RD en dan gaat u aan de 3-sprong 
R het bos-grindpad omhoog.  
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(Als u hier aan de 3-sprong L gaat, dan komt u na 
bijna 100 m bij een weermeetstation van de KMI). Ga 
dan verder bij **** in dit punt).  
 

Negeer zijpaden en volg geruime tijd RD (wit-
rood/geel-rood) het stijgende grindpad, dat boven 
aan de bosrand naar rechts buigt, door het  
mooie veengebied. Na 1,2 km gaat u aan de 3-
sprong bij infobord RD (geel-rood/wit-
rood/blauwe en groen rh) over de grindweg. 
Negeer zijpaden. 
 

(Na bijna 500 m passeert u rechts een meetstation 
van het Koninklijk Meteorologisch Instituut van 
België (afgekort KMI)).  
 

Na ruim 500 m  gaat u aan de 3-sprong L het bos-
grindpad omhoog. (U verlaat hier de 
wandelmarkering). **** Het grindpad wordt een 
stijgende asfaltweg en dan passeert u links  het 
Station Scientifique des Hautes Fagnes van de 
universiteit van Luik, dat hier al sinds 1924 
gevestigd is. 
 

(In het Wetenschappelijk Station worden o. a. ook 
symposia, seminaries en veldcursussen voor 
natuurverenigingen gegeven.  Het station is niet 
alleen een belangrijk element in de opleiding van de 
universitaire studenten, maar een belangrijk deel van 
de onderwijsactiviteiten is ook gericht op middelbare 
scholieren,  die een inleiding vinden in de 
biologische, fysische, chemische en klimatologische 
bijzonderheden van de Hoge Venen.  
 

In het station is ook het  Koninklijk Meteorologisch 
Instituut van België gehuisvest). 
 

Meteen daarna aan de doorgaande weg gaat u R 
en u passeert meteen  brasserie Mont Rigi met 
het mooie achterterras, een mooie pauzeplek na 8 
km lopen. Loop RD over de parkeerplaats. Aan 
het eind van parkeerplaats steekt u voorzichtig de 
doorgaande weg over, met links de rotonde, en 
ga dan R langs de doorgaande weg (N68) richting 
Malmedy met rechts mooi uitzicht over de venen. 
Loop over de smalle betonstrook naast het 
optische fietspad.  Na 300 m buigt de doorgaande 
weg naar rechts. 400 m verder, aan de 4-spong en 
bij de gele plaatsnaambordjes Malmedy en 
Waimes, gaat u L  (geel-rood/wit-rood/blauwe en 
groene rh) over het brede licht stijgende pad. 
Negeer zijpaden.  
 

(Als het brede pad erg drassig is, dan kunt 200 m  
verder over het links gelegen vlonderpad lopen en na 
100 m loopt u weer verder over het brede (gras)pad).     
 

(Na 400 m ziet u links het Signal de Botrange (694 
N.A.P.), het hoogste punt van België).  
 

3.  Na bijna 700 m gaat u aan de 3-sprong RD over 
de stijgende grindweg. (U verlaat hier de 
wandelmarkeringen). 250 m verder gaat u aan de 3-
sprong R het brede graspad omlaag. Na 300 m 
buigt het pad bij wilduitkijkhut en houten reling L 
omhoog. Boven aan de T-splitsing gaat u R het 
smalle grindpad omlaag, dat na 200 m naar links 
en rechts buigt. Na 600 m gaat u beneden R 
(blauwe rh) over de grindweg met links een 

naaldbos. Aan de 3-sprong bij fietsknooppunt 76 
gaat u RD (fr.71/blauwe rh) richting Hockai. 10 m 
vóór de doorgaande weg gaat u bij overdekt 
infobord  L (blauwe rh) over het smalle paadje 
met rechts de doorgaande weg.  Na 200 m bij 
afsluitboom gaat u R en ga dan L langs het 
optische fietspad/doorgaande weg.  
 

4. Na bijna 150 m, meteen na het  bord “Fagne de 
la Setay”, gaat u R (rode rh) langs de afsluitboom 
over de grindweg met links het Fagne de la Setay 
en rechts de bosrand. Negeer zijpaden. Na 500 m 
gaat u aan de 4-sprong L (rode rh) over brede 
graspad. Blijf nu geruime tijd het brede graspad 
RD (rode rh) volgen met rechts 
afrastering/bosrand en 200 m verder heeft u links 
mooi uitzicht op het Fagne du Setay. Na 1,3 km 
gaat u aan de T-splitsing bij bordje “La Fagne du 
Setay” R de bos- grindweg omhoog.   
 

(Hier staat de enige zitbank tijdens de wandeling, een 
prima pauzeplek U verlaat hier de rode rechthoek).  
 

Na 400 m gaat u aan de kruising RD de bos- 
grindweg omlaag met links afrastering. Negeer 
zijpaden.  
 

(Na 300 m, bij infobord Site du Lon lou, loopt u 
tussen prachtig veengebied door). 
 

600 m  verder gaat u aan de ongelijke 4-sprong 
RD verder omlaag.  (Hier aan de 4-sprong ziet u 
links  een wilduitkijkhut).  500 m verder, waar de 
grindweg naar links buigt, gaat u  R.   
 

5. Meteen daarna aan de kruising gaat u RD het 
smalle grindpad, dat een graspad wordt,  omlaag.  
Let op!  Na bijna 200 m, bij markeringsbordje 
“groene rechthoek” en 10 m voor beek, steek R 
via vlondertje (is er niet meer) het waterstroompje 
over en volg het zeer onduidelijk pad. (Zoek zelf 
de beste route). 100 m verder, vlak naast de beek 
Polleur/Hoëgne  begint een duidelijk smal paadje, 
dat u RD volgt vlak langs de snel stromende 
meanderende beek. 300 m verder buigt het smalle 
pad naar rechts en u verlaat de beek. Meteen 
daarna gaat u L de grindweg omhoog. Let op! 
Waar na bijna 400 m de grindweg naar rechts 
buigt, gaat u bij twee verbodsbordjes via 
vlonderpad over het smalle pad. Blijf nu geruime 
tijd via vlonderpaden het licht stijgende paadje, 
met links de meanderende beek, RD volgen.  Na 
bijna 400 m steekt u via bruggetje het beekje over 
en volg dan RD het brede stijgende bospad  en na 
200 m ziet u rechts weer even het beekje.   
 

(25 m voor het eind van het brede pad passeert u 
links in de bosrand (slecht te zien) een 
herinneringskruis.  
 

Op 5 mei 1971 kwam de 69 jarige Luikse wandelaar 
Albert Briamont hier om het leven bij het blussen van 
een veenbrand, die was ontstaan door achtergelaten 
militaire resten. Hij stierf niet in de vlammen maar 
kreeg een hartaanval). 
 

Na bijna 500 m gaat u aan de T-splitsing L de 
smalle asfaltweg omhoog (U kunt hier R naar de 
schuilhut lopen).  
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Negeer bospad links en loop RD (fr. 59/rode rh) 
verder omhoog. Aan de kruising gaat u R de 
grindweg omhoog.  (U verlaat de rode rh en fr. 59). 
Volg nu geruime tijd de licht stijgende grindweg 
door de venen en na 400 m passeert u een 
wilduitkijkhut. Na 800 m buigt het pad  in de 
Fagne de la  Poleur naar links en naar rechts en 
volg dan bij houten reling RD het brede graspad 
omhoog, dat na ruim 300 m bij de bosrand naar 
rechts buigt. Na  500 gaat u aan de T-splitsing L 
de grindweg, die boven naar rechts buigt, 
omhoog. (Hier heeft u eerder al gelopen). Negeer 
zijpaden. Na ruim 300 m gaat u aan 3-sprong bij 
infobord L (groen rh) de bos- grindweg omhoog.  
 

6. Steek de smalle asfaltweg over en loop RD 
(groene rh) over de bos- grindweg, die na 400 m 
bij weiland naar links buigt. Meteen daarna gaat u 
aan de 3-sprong R (groene rh) met rechts aan de 

bosrand het weiland.  Aan de volgende 3-sprong 
bij infobord en zitbanken gaat R langs kapel 
Fischbach, met de mooie twee torentjes en de 
gedenksteen “des Quartre fagnards”. Aan de 
asfaltweg  gaat u L terug naar het restaurant waar 
u nog iets kunt eten en drinken.  
 

(De herberg wordt nog steeds uitgebaat door nazaten 
van de stichter Michel-Henri Schmitz, die het eerste 
onderkomen hier in 1798 bouwde.  
 

Volgens de legende heeft de kleermaker Michel-
Henri Schmitz, na een avontuur in de venen waar hij 
verdwaald was en ternauwernood aan uitputting was 
ontsnapt, een belofte gedaan. Uit dankbaarheid voor 
zijn verhoord gebed om de weg terug te vinden, heeft 
hij hier een toevluchtsoord en oriëntatiepunt gebouwd  
voor reizigers, die verdwaald waren in het enorme 
desolate moerasgebied. 

 
 
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.   

 

 
 

 
 


