505. PEPINSTER 12,8 km
www.wandelgidsardennen.nl

Tijdens deze wandeling met hellingen wandelt u door bossen en over rustige wegen naar de ruïne van
Chateau de Franchimont. Dan omlaag naar het leuke Ardennenstadje Theux waar een restaurant is om te
pauzeren. De terugweg gaat langs mooie stukjes van de Hoëgne. Ondanks het flinke hoogteverschil zijn
de hellingen niet steil en voor de gemiddelde wandelaar prima te doen. Neem ook zelf proviand mee,
onderweg staan voldoende zitbanken.

blz 2 van 3
Startpunt: Voie Constant 3. Pepinster. (Dit is aan de 3-sprong met Rue Raymond Legentil).
Parkeer tegenover huisnr. 3 aan de rechterzijde.
GPS afstand

Looptijd

Hoogteverschil

Totaal omhoog

12,81 km

3.30 uur

141 m

318 m

505. PEPINSTER 12,8 km
1. Loop door de Rue Raymond Legentil terug
omlaag. Beneden aan de voorrangsweg gaat u L.
Even verder steekt u via de brug de 30 km lange
beek Hoëgne, een zijrivier van de Vesdre, over.
Meteen na de brug gaat u voor de spoorweghalte
Pepinster-Cité via voetgangerstunneltje onder de
spoorlijn Pepinster-Spa door en ga dan meteen L
de stenen trap omhoog. Even verder passeert u
een wegkruis. Volg nu het stijgende zigzaggende
paadje. Negeer zijpaadje rechts. Boven bij hoge
rots en zitbank buigt het pad scherp naar R.

even omhoog. (Rechts heeft u hier prachtig uitzicht).
Aan de 3-sprong voor de kerk Saint Georges
(begin 17e eeuw) gaat u R omlaag. Vlak daarna
aan de T-splitsing gaat u L omhoog. Neem
meteen R (Chemin de la Tour Wolff) de smalle
asfaltweg omlaag.

(Hier heeft u mooi uitzicht over het stadje, dat vanaf
begin 19e eeuw tot circa 1930 een belangrijke
wolstad (lakenindustrie) was. De hooggelegen Église
Notre-Dame de l'Assomption (1896), die u ziet, staat
in Cornesse).

3. Steek de voorzichtig voorrangsweg over en
loop RD de veldweg omlaag langs het huis
gebouwd met Naamse steen. Aan de 3-sprong bij
ijzeren hek gaat u R over het (gras)pad parallel
aan de hoogspanningsdraden. Aan de asfaltweg
bij zitbank en verzetsmonument gaat u L (Route
de l’ Armee Secrète). Negeer meteen brede
veldweg links en volg de smalle stijgende smalle
asfaltweg RD. Boven aan de doorgaande weg
gaat u R omlaag. Loop links van de weg. Negeer
meteen veldweg rechts omhoog. Negeer beneden
in Sassor bij overdekte jeu de boules baan en
zitbank doodlopende zijweg links omhoog. Aan
de 3-sprong gaat u RD richting Sasserotte.
Negeer meteen bij wegkruis doodlopende weg
links. Negeer een eind verder bij trafohuisje
zijweg links omhoog. (Hier staat een zitbank).

Meteen daarna aan de 3-sprong, met enkele
bomen in het midden, gaat u R. (U loopt nu
evenwijdig aan het pad dat u omhoog bent gelopen).
Een eind verder buigt het pad links omhoog. Volg
geruime dit pad, dat later een dalend pad word,
RD. Negeer in de afdaling zijpaadje schuin rechts
omlaag. Aan de T-splitsing voor boshelling gaat u
R omlaag en volg geruime tijd het bospad.
(Een eindje verder ziet (hoort) u tussen de bomen
rechts beneden het riviertje de Hoëgne).
Negeer zijpad rechts omlaag richting gebouw.
2. Beneden aan de 3-sprong gaat u R langs een
stenen muur. Aan de T-splitsing gaat u L de
asfaltweg omhoog..
(Als u hier 20 m naar R loopt, dan komt u bij een
grote antiekhandel).
Blijf geruime tijd de stijgende asfaltweg RD
volgen met links een dal waarin beneden langs de
bosrand een zijbeekje van de Hoëgne stroomt.
Bijna
boven
passeert
u
rechts
een
oorlogsmonument. Boven aan de T-splitsing bij
zitbank (een mooie uitpufplek) gaat u R (Route de
l’Armee Secrète). Aan de kruising gaat u RD de
asfaltweg omlaag met mooi uitzicht.
(Waar beneden de asfaltweg naar rechts en links
buigt, passeert u rechts in het bosje een voormalige
waterput).
Beneden aan de 3-sprong bij zitbank en zijbeekje
van de Hoëgne gaat u L (Chemin des Trixhes
d’Oneux) omhoog. Boven aan de T-splitsing bij
stenen wegkruis (1770) in Oneux gaat u R nog

(Hier ligt hoeve (no.2) Tour Wolff (begin 17e eeuw).
De toren diende als verdediging en schuilplaats voor
de inwoners van het dorp. Een eindje verder staat
een zitbank met mooi uitzicht).

4. Aan de 4-sprong in Sasserotte bij oud huis
met rood/witte raamblinden, gaat u R (rood-wit)
de asfaltweg omlaag. Let op! Na 20 m gaat u bij
twee zitbanken en huisnr. 2 R (rood-wit) het
onverharde pad in (6,7 km). Het brede pad wordt
een smal paadje dat u RD (rood-wit) volgt Via een
nauwe doorgang loopt u een weiland binnen.
Loop dit weiland RD omlaag met links van u een
haag. (Hier heeft u weer mooi uitzicht). Via een
draaihekje verlaat u het weiland. Ga nu meteen R
met rechts van u een haag. Volg nu het “pad”
langs de akker. (Na de oogst kunt u RD omlaag
lopen richting breed ijzeren hek). Beneden bij breed
ijzeren hek gaat u R door het draaihekje. Blijf nu
boven in dit weiland RD (rood-wit) lopen met
rechts van u de graft. Bij groot ijzeren hek gaat u
verder RD (rood-wit) het weiland met rechts van u
nog steeds de graft. Een eindje verder loopt u R
via het stegelke het bos in. Het pad buigt bij
zitbank meteen naar links. Volg nu het brede
bospad RD (rood-wit).

Aan de Y-splitsing gaat u R (rood-wit) omhoog.
Bijna boven aan de 3-sprong loopt u verder RD
(rood-wit).
5. Bij de ingang van de ruïne van kasteel
Franchimont loopt u RD richting parkeerplaats.
(De eerste vermelding van het kasteel dateert uit
1155. In het begin van de 16e eeuw werd er een
vijfhoekige omwalling gebouwd met op elke hoek een
kazemat. In de 5 m dikke muren werden trappen
gebouwd die voerden naar de 20 m dieper gelegen
kazematten. Deze zijn nog steeds intact. Vanaf het
einde van de 18e eeuw raakte het kasteel steeds
meer in verval. De kasteelruïne is te bezoeken).
Bij het begin van de parkeerplaats gaat u bij twee
zitbanken L het paadje omlaag langs de houten
reling met links de hoge muur van de burcht.
Aan de 3-sprong, achter de ruïne, gaat u R (roodwit). Meteen daarna aan de T-splitsing gaat u L
(rood-wit) omlaag. Beneden aan de 3-sprong RD.
Steek nu bij de linksgelegen grote kapel van het
instituut Saint - Roch (18e eeuw) R het bruggetje
over. Aan de asfaltweg in Marché gaat u L
omlaag. Let op! Ga meteen, nog vóór de kapel
Saint Nicolas (1739) R (groen kruis) het weggetje
in langs huisnr. 47. Voorbij het laatste huis (nr.
23) volgt u het pad RD parallel aan de spoorlijn
Pepinster-Spa. Het pad buigt links onder de
spoorlijn door. Ga dan meteen R (groen kruis)
over de smalle asfaltweg richting centrum Theux.
Even verder loopt u weer langs de Hoëgne.
(U passeert de voormalige machinefabriek Raxhon
waar machines werden gemaakt voor de
textielindustrie).
Voor huisnr. 19 in Theux gaat u L over de
klinkerweg. Steek de brug over en ga meteen R
(Rue de la Hoëgne) met rechts het riviertje de
Hoëgne.
(Door de watersnood van juli 2021 was deze brug
weggeslagen. Laat even weten als de brug weer
hersteld is. Alvast bedankt. Is de brug nog niet
hersteld, loop dan terug naar het punt waar u onder
de spoorlijn bent doorgelopen. Loop hier RD met
rechts de fabriek. Aan het einde van de fabriek gaat u
R en via brug steekt u de Hoëgne over. Aan de
doorgaande weg gaat u R (N690). Na 100 m gaat R
(Rue Bouxherie). Meteen daarna voor de
(weggeslagen) brug gaat L (Rue de la Hoëgne) met
rechts het riviertje de Hoëgne. Ga nu verder bij de
volgende zin).
Let op! Na 300 m, meteen voorbij twee groene
garagepoorten, gaat u tegenover huisnr. 23 L
over het smalle straatje. Loop even verder onder
de doorgang door en ga R. Vlak daarna aan de
kruising RD (rue Hocheporte). (U passeert een
bakkerij).

blz 3 van 3
6. Aan het pleintje (Place du Perron) met onument
gaat u RD.
(U kunt hier na 10 km pauzeren bij brasserie
restaurant Le Boubourg. Hier ligt ook boulangerie
patisserie Mutel waar u lekkere gebakjes kunt krijgen.
Ook het dorpscafé Aux Six Cents, waar enkele shirts
van bekende voetballers aan de muur hangen, is
een leuke pauzeplek).
Aan de rotonde bij groot wegkruis loopt u RD.
Vlak daarna gaat u RD langs de parkeerplaats bij
supermarkt Delhaize. Loop nu verder RD (Quai
des Saules) langs de Hoëgne. Negeer stalen brug
rechts en loop RD de doodlopende weg in langs
de beek. Aan het eind van de straat gaat u RD het
bospaadje omhoog. Volg dit zigzaggend paadje
(geel kruis) omhoog en vervolgens omlaag
(voorzichtig bij nat weer) met rechts beneden van u
de beek. Blijf beneden de beek RD volgen.
Voorbij
oorlogsbunker
passeert
u
een
stroomversnelling.
Voorbij enkele “mooie”
achtertuinen wordt het smal paadje een breed
pad en vervolgens een asfaltweg, die links
omhoog buigt. Aan de 3-sprong in Juslenville
Petite gaat u R (geel kruis) omlaag. Aan de 3sprong gaat u L de brede asfaltweg omhoog.
7. Neem de eerste weg R (Rue des Sottais). Let
op! Waar de asfaltweg/grindweg bij huisnr. 11
naar links buigt (privé), gaat u RD over het smalle
paadje langs de schutting. Loop RD richting
bosje. Aan de T-splitsing bij waterstroompje gaat
u R. Vlak daarna aan de T-splitsing gaat u L over
het grindpad met rechts de Hoëgne..
(Rechts ziet u de hooggelegen kapel Fyon (1821)).
Het pad wordt een stijgend bospad. Aan de 4sprong gaat u RD (geel kruis/rode rechthoek)
omlaag verder parallel aan de beek. Na 150 m bij
omgevallen boom over de beek en rotsformatie
loopt u RD (geel kruis/rode rechthoek) omhoog
en blijf het pad parallel aan de Hoëgne RD volgen.
Aan de 3-sprong voor tennisbaan gaat u L (rode
rechthoek) en even verder passeert u rechts het
clubhuis van de tennisclub.
Volg RD (rode
rechthoek) het bospad omhoog. Boven aan de
asfaltweg gaat u R (rode rechthoek).
(Even verder tegenover huisnr. 6 passeert u een
gesloten kapel (1707)).
Steek voorzichtig de voorrangsweg over en ga
RD (Rue du Fort) de doodlopende weg omlaag.
(Schuin links boven ziet u weer de hooggelegen
Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopnemingskerk (1896)
in Cornesse).
Negeer zijweg links en loop RD steil omlaag.
Even verder voor wit huis gaat u L het stenen
trappenpad omlaag en volg dan verder het
dalende asfaltpad. Beneden komt u weer bij de
asfaltweg waar u links of rechts uw auto heeft
geparkeerd
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