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Deze pittige wandeling in de Ardennen begint u met een flinke klim vanuit het dal van de Vesdre.  Boven 
heeft u mooi uitzicht op een kasteel.  Daarna passeert u nog een mooi kasteel.  Via het gehucht Blindef 
komt u in het stadje Louveigné.  Hier liggen 3 cafés om iets te drinken.  De terugweg gaat door mooie 
bossen en aan het eind loopt u een prachtig hol pad omlaag.  De route gaat over goede paden en rustige 
asfaltweggetjes met mooie panorama’s. Onderweg staan enkele zitbanken.   Neem na regenval een 
wandelstok mee om af te dalen.  
 

http://www.wandelgidsardennen.nl/
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GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

14,97 km  4 uur  206 m  424 m 
 

Startadres: Rue de Verviers 22, Trooz. (Langs de Vesdre).  Parkeer meteen aan de rechterzijde voor huisnr. 22. 
 

 
 

510. TROOZ 15 km 
 

1.   Met uw rug naar huisnr. 22 gaat u L.  Meteen 
daarna gaat u L (N673) omhoog richting Spa. 
Negeer meteen zijweg links.  
 

(Even verder stroomt links van u het beekje Rys de 
Mosbeux).  
 

Na 150 m voorbij het rechtsgelegen huisnr. 12 
gaat u bij lantaarnpaal nr. 2613  R over het met 
gras bedekte grindpad dat even verder links 
omhoog buigt. Let op ! 50 m voor hek van 
weiland gaat u schuin R  het steile bospaadje 
omhoog, dat u geruime tijd omhoog volgt.  
 

(Doe rustig aan het is een straffe kuitenbijter. Een 
eind verder (over de helft van dit pad) passeert u bij 
weiland een zitbank met mooi uitzicht over het dal 
van de Vesder en op kasteel Bleu, dat nu een hotel 
is).  
 

Bijna boven verlaat u het bos en volgt u RD het 
smalle pad gelegen tussen 2 afrasteringen. Volg 
daarna RD de veldweg. (Kijk hier nog even 
achterom). Aan de verharde 3-sprong in de 
buurtschap Party-Trooz met zijn aardige 
optrekjes gaat u R.  Aan de Y-splitsing bij wit huis 
gaat u L omlaag. Aan de 4-sprong bij zitbank en 
wegkruis gaat u L (Rue des Bruyères) omhoog.   
 

2. Boven aan de kruising bij zitbank gaat u R over 
de asfaltweg langs huisnr. 10. De asfaltweg wordt 
een grindweg. Aan de Y-splitsing gaat u bij 
verbodsbord R (Rue de la Drève). (U verlaat hier 
de rood-witte route). Volg nu geruime tijd de brede 
grindweg door het bos. Aan de 3-sprong  gaat u L 
de asfaltweg omhoog.  Negeer meteen bospad 
rechts. Aan de 4-sprong bij bosrand loopt u RD 
(Promenade 6) de asfaltweg omlaag. Steek 
beneden schuin rechts de voorrangsweg over en 
loop RD (Rue de la Drève/Pr. 6) de asfaltweg 
omlaag. Beneden aan de T-splitsing voor kasteel 
Gomzé- Andoumont  gaat u R.  Aan de 3-sprong 
voor mooie oude hoeve gaat u L (Pr.6)   langs de 
vijver met eenden huisje.  Negeer inrit links naar 
het kasteel en volg RD (Pr.6) de smalle asfaltweg.   
 

(Een eind verder omhoog lopend heeft u achterom 
kijkend mooi uitzicht op kasteel Gomzé-Andoumont).    
 

3. Aan de bosrand gaat u RD (Pr. 6) het brede 
bospad omhoog. Aan de kruising van bospaden 
gaat u RD (Pr.6) verder het bospad omhoog. 
Beneden aan de T-splitsing gaat R (Pr.6) en loop 
even verder de smalle asfaltweg omlaag.  Negeer 
zijweg rechts en volg de dalende asfaltweg RD 
(Pr.6).  

(U passeert enkele aan elkaar gebouwde woningen 
van het gehucht Terreuse).   
 

Aan de 3-sprong bij wegkruis gaat u R de 
grindweg omlaag. Aan de asfaltweg gaat u R. 
Meteen daarna aan de 3-sprong bij infobord gaat 
u L (rue du Père André/Pr.5) over de 
betonplatenweg.  
 

(Een eind verder passeert u een zitbank en een 
herinneringskruis van pater André. Hij werd in 
Estland geboren als Otto Félix Dagobert von 
Lilenfeld. Deze benedictijn, filosoof, wijsgeer en 
verzetsstrijder was van1938 tot 1978 werkzaam in 
het gehucht Blindef. In de Eerste Wereldoorlog was 
hij werkzaam bij het Rode Kruis in Geneve),  
 

In het gehucht Blindef buigt de weg naar links.  
 

(Hier lag rechts het voormalig bescheiden huis van 
pater André, die hier o.a. verzetsstrijders opving. 
Aangezien hij niet in een klooster kon wennen, 
woonde hij hier buiten het klooster).  
 

Aan de 4-sprong bij zitbank, bushokje, 
oorlogsmonument en kasteel Blindef  gaat u L.  
 

(Rechts naast het kasteel staat de rijksmonumentale 
kapel  Saint-Hubert & Saint Vierge (1762)).  
 

Aan de 3-sprong, waar de voorrangsweg bij 
verkeersspiegel naar links buigt, gaat u RD (Voie 
Mâtchamp) langs huisnr. 1a.  Voorbij het laatste 
huis (nr. 6) wordt de asfaltweg een stijgende 
veldweg. Bij ingang tuincentrum wordt de 
veldweg een stijgende asfaltweg.   
 

4. Steek de doorgaande weg over en ga RD de 
smalle weg in.  
 

(Rechts ligt het politiebureau van Louveigné).  
 

De asfaltweg wordt een veldweg.  Aan de kruising 
bij wegkruis (1936) gaat u L (Pr.4) omlaag. De 
veldweg wordt een asfaltweg en u loopt het dorp 
Louveigné binnen.  Aan de ruime 3-sprong bij 
zitbank, de mooie kapel (1708) van de Maagd 
Maria en de heilige Sint Joseph en de prachtige 
holle lindeboom gaat u RD de klinkerweg omlaag. 
(Een mooie pauzeplekje na 9 km). Beneden aan de 
doorgaande weg gaat u R (Pr.4/5). Negeer vlak 
daarna zijweg links.  Meteen daarna gaat u R  
(Rue Voie de L’eau) over de smalle asfaltweg. 
Boven aan de voorrangsweg gaat u R.  (Links ziet 
u hier enkel winkels). Negeer zijweg rechts..    
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5. Aan de 3-sprong bij café Le Perreon gaat u L.  
 

(U kunt hier iets drinken. Tegenover het café ligt een 
friterie.  
 

Als u hier 150 m RD loopt, dan komt u bij een 
rotonde waar  patisserie/boulangerie/ sandwicherie/ 
glacerie Maréchal ligt. Tevens ligt hier Le peitit 
Théâtre du pain, waar u eveneens sandwiches en 
gebak kunt krijgen. Beide pauzeplekken met terras).   
 

Waar de weg naar rechts buigt, steekt u RD de 
parkeerplaats/grindplein over.  
 

(Hier staan enkele zitbanken, een mooie pauzeplek 
na 10,5 km).   
 

Aan het einde van het plein bij huisnr. 7 gaat u L. 
Meteen daarna aan de T-splitsing gaat u R (rue du 
Doyard) langs huisnr. 9 omlaag.  (Loop rechts over 
het trottoir).Negeer weg links en voorbij huisnr. 21 
gaat u L de veldweg omlaag, die later een 
grindweg wordt. Steek brede grindweg schuin 
rechts over  en volg RD het steile pad omhoog.  
 

(Dit is de 2e en tevens laatste kuitenbijter van deze 
wandeling. Bijna boven heeft u links mooi uitzicht).  
 

Aan de kruising voorbij huisnr. 57 gaat u RD  (Fr. 
36 ) het brede bospad omhoog langs huisnr. 50.   
 

(Boven heeft u rechts mooi uitzicht o.a. op het Land 
van Herve met o.a. Battice).  
 

De grindweg wordt een dalende smalle asfaltweg, 
die een eindje verder tussen veestallen van een 
boerderij door loopt. Bijna beneden aan de 3-
sprong RD (Fr.36).   
 

6. Aan de T-splitsing bij wegkruis in de 
buurtschap Adoumont gaat u R. Meteen daarna 
gaat u L (Rue Croix Henrard) en volg deze 

stijgende weg geruime tijd RD.  Negeer bospad 
links. 
 

(Een eind verder heeft u links voor u mooi uitzicht op 
de bosrand bestaande uit rode beuken).  
 

Negeer boven zijweg links (Rue Croix Henrard).  
Vlak daarna aan de kruising bij zitbank gaat u RD  
(Rue Croix Henrard).    Beneden aan de 3-sprong, 
bij huis met half rond dak, gaat u RD.  Negeer na 
40 m zijpad rechts omlaag en volg de 
doodlopende grindweg RD (Rue Sur Noirfalise). 
Een eind verder wordt de brede grindweg een 
smalle dalende asfaltweg. Voorbij zitbank buigt 
de  weg naar rechts en blijf u de asfalt- grindweg 
volgen. U passeert een woning met huisnummer 
1 en blijf dan de veldweg geruime tijd volgen, die 
boven bij zitbank rechts (gele rechthoek) omlaag 
buigt. Vlak daarna aan de Y-splitsing gaat u L 
(gele rechthoek) het pad omlaag.    
 

7. Aan de 4-sprong gaat u RD (gele rechthoek ) 
het pad verder omlaag.  
 

(Rechts ziet u hier de steile wand van een 
steengroeve).  
 

Beneden aan de brede grindweg bij inrit van 
woning gaat u RD. Meteen daarna, waar de brede 
grindweg naar links buigt, gaat u R (gele 
rechthoek/Chemin Public) het smalle pad omlaag. 
Blijf nu dit pad, dat even verder een dalend hol 
pad wordt, RD volgen.   (Een eind verder kan het 
pad na veel regenval een “beekje” worden). 
Beneden aan de T-splitsing bij stenen wegkruis 
gaat u L langs huisnr. 30. Negeer zijweg rechts. U 
steekt het beekje Rys de Mosbeux over, dat hier 
even verder in de Vesder stroomt.  Aan het eind 
van deze weg gaat u R en ga dan meteen weer R 
en u komt weer bij het startpunt. 

 
Samenstelling route: Jan Nobbe. 
 

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.   
 

 

 

 

 

 


