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  blz 2 van 3 

 

Op slechts een uurtje rijden vanaf de Nederlandse grens ligt in het hart van de Ardennen het kleine dorpje 
Les Villettes.  Alleen al de startlocatie is het rijden waard!  Tijdens deze pittige Ardennentocht wandelt u 
door de bossen en langs bosranden met prachtige panorama’s/afhankelijk van jaargetijde  
 naar het dorp Trou de Bra. Dan verder langs het plaatsje Les Forges.  Dan wordt het klimmen tot aan de 
camping L’Ancienne Barrière. Het laatste stuk is gemakkelijk en fijn om uit te lopen. Neem voldoende 
drinken mee!  U kunt een eerste pauze maken bij Brasserie Le Relais des Pêcheurs halverwege punt 4. 
(Begin 2020 was de brasserie gesloten en stond te koop) en een tweede pauze bij de camping bij punt 
7.Alleen weekend open, door de week even bellen 0032-80318467. Aan het begin en eind kunt u bij de B&B 
een kopje koffie of een biertje drinken en van het uitzicht genieten. U kunt ook overnachten en op de 
terugreis bv. wandeling 460 Aywaille doen.   
 

Startpunt: B&B Villa Villettes, La Sevraille 52  Les Villettes  (Lierneux)  Tel:0032-478110461.  In Villettes 
meteen voorbij de kerk gaat u L de weg omhoog en neem dan de eerste weg  L. Het laatste moderne huis is de 
B&B. Parkeer links op de parkeerplaats. Meldt even dat u gaat wandelen, u kunt ook een kopje koffie drinken bij de 
gastvrije eigenaars. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

19,58 km  5.30 uur  272 m  537 m 
 

 
 

522. LES VILLETTES 19,6 km  
 

 1.   Vanaf de B&B loopt u R over de onverharde 
weg terug naar de asfaltweg en volg deze RD 
omlaag.  Beneden aan de 3-sprong voor de met 
leisteen gebouwde kerk Saint Pierre gaat u R 
(Thier du Mont) langs het ommuurde kerkhof.  
Beneden aan de doorgaande weg gaat u R 
(N651/Bergifa).  Na ruim 50 m gaat u bij huisnr. 26 
gaat u R de doodlopende weg omhoog, die een 
half verharde stijgende weg wordt. Negeer 
zijpaden. Na 900  m wordt de weg onverhard. Aan 
de Y-splitsing in het bos gaat u L.  U loopt enige 
tijd door het bos en dan langs een open stuk 
gekapt bos met afhankelijk van jaargetijde mooi 
uitzicht. Het pad loopt omhoog en buigt bij 
volgend mooi uitzicht naar rechts.  Negeer zijweg 
rechts omhoog. Volg de weg omhoog en dan 
omlaag. Let op ! Neem nu het eerste graspad 
scherp L tussen de dennenbomen door.   
 

2. Bij uitzichtpunt met mooi uitzicht op het dorpje 
Trou de Bra gaat u R over het graspad.  (Begin 
van het pad kan dichtgegroeid zijn). Beneden aan de 
T-splitsing R over de brede bosweg. Aan de 
ruime kruising voor naaldbos gaat u L de 
grindweg omlaag. Aan de T-splitsing, met uitzicht 
op het dal, gaat u R. Na 40 m gaat u aan de Y-
splitsing L de weg omlaag.  Beneden bij  huis 
gaat u L over de asfaltweg. Volg deze 
panoramische weg omlaag met mooi uitzicht over 
het prachtige beekdal.  Beneden aan de 3-sprong 
gaat u R richting Grand Heid.   
 

(Op het muurtje van de brug kunt u fijn pauzeren 
(5,5km)).   
 

Volg nu de asfaltweg omhoog. De weg buigt naar 
rechts langs een smal sparrenbos en een 
weiland.   
 

3. Voorbij dit weiland gaat u meteen R het 
onverharde steile pad omhoog. (Dit is een 

privébos. U mag er wandelen maar laat geen rommel 
achter!).  Aan de kruising van bospaden gaat u RD 
verder omhoog.   Let op! U komt uit het bos, loop 
nog 10 m RD en ga dan scherp L over het pad 
gelegen tussen bremstruiken. 
 

(Het begin is moeilijk te zien door de struiken maar 
even verder ziet u een smal paadje het bos in lopen 
dat weldra een 2-sporig pad wordt).  
 

Negeer zijwegen en volg de veldweg omlaag met 
mooi uitzicht omlaag.  Beneden aan bij huis gaat 
u aan de schuine T-splitsing R over de grindweg.  
Voor inrit gaat u L de asfaltweg omlaag.   
 

4. Beneden gaat u R (wit-rood) over de asfaltweg.  
Bij huisnr. 18 buigt de asfaltweg naar links.  Voor 
huisnr. 20 a gaat u R de veldweg omlaag door een 
prachtig dal.   Negeer bospad links. De veldweg 
maakt een scherpe lus naar links langs een 
naaldbos. Aan de Y-splitsing gaat u L omlaag.  
Aan de volgende Y-splitsing gaat u L verder 
omlaag.  Bij open stuk van een gekapt bos buigt 
de weg naar rechts.  Beeneden gaat u R (wit-
rood) over de asfaltweg naar de voorrangsweg 
(wit/rood).   
 

(Als u iets wilt eten of drinken, kunt u hier L langs de 
voorrangsweg naar de brasserie lopen (200 m). 
Begin 2020 was de brasserie gesloten en stond te 
koop).  
 

Steek de voorrangsweg over en loop RD (wit-
rood) het bospad omlaag.  Aan de T-splitsing (9,7 
km) in het dorp gaat u R. Na 10m gaat u L )wit-
rood) omhoog langs huisnr. 18. Volg de 
onverharde weg omhoog. Negeer graspad rechts 
en negeer bosweg links en u loopt even door een 
klein naaldbos.  Blijf de grindweg RD volgen en u 
passeert  een witte bungalow.  
 

tel:0032-478110461
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(Als u een kop koffie wilt drinken, kunt u naar café La 
Vielle Forge lopen (5 min).  Ga dan meteen voorbij 
de witte bungalow L de stenen trap omlaag.  
Beneden gaat u L over de asfaltweg. Aan de 
doorgaande weg gaat u  L).   
 

5. Volg de weg verder RD. Aan de asfaltweg gaat 
u R omhoog.  Aan de kruising bij huisnr. 38 gaat 
u RD omhoog.  Negeer veldweg links.  25 meter 
verder gaat u L over de grindweg. (Dus rechts 
langs de oude kapel).  Voorbij de kapel gaat u aan 
de kruising RD de veldweg omhoog.  Aan de  
kruising met brede graspaden gaat u L.  Aan de 
volgende kruising neemt u R de eerste bosweg 
omhoog.   
 

(Links heeft u mooi uitzicht over het dal van de 
Ambléve).  
 

Aan de 3-sprong gaat u R (dus RD) door het bos.  
Een eind verder steekt u een waterstroompje over 
en passeert u een open stuk gekapt bos.  Boven 
aan de asfaltweg gaat u L.   
 

6.   Neem na 200 m schuin R de veldweg omhoog. 
Negeer zijpaden en blijf steil omhoog lopen.  
Boven in het bos negeert u brede bosweg rechts.  
Aan de T-splitsing bij bord “X16a” gaat u R langs 
de oranje palen.  Aan de kruising gaat u RD langs 
de oranje palen.  Aan de 3-sprong buigt u mee 
rechts omhoog langs de oranje palen.  10 m  vóór 
de doorgaande weg gaat u bij afsluitboom L over 
de bosweg. Aan de kruising bij 

wandelmarkeringspaal gaat u R door het 
naaldbos omhoog. Loop langs de camping 
omhoog. Voorbij houten schuur loopt u R door 
het steegje de camping op.  Ga L en ga dan 
meteen R naar het café en terras waar u kunt 
pauzeren (14,5 km).   
 

7.   Aan de voorkant van het café gaat u L langs 
de doorgaande weg.  Negeer zijweg links. Aan de 
ruime 4-sprong bij zitbank neemt u de tweede 
weg R (rode mountainbiketeken). (Dus voor de 
zitbank langs).  Na 30 m gaat u  aan de kruising R 
(rode mountainbiketeken).  Aan de kruising bij 
bord “X18”gaat u  RD.  Na 40 m gaat u aan de 
volgende kruising L over de asfaltweg.  Volg de 
asfaltweg door het bos en negeer bosweg rechts 
en links.  Loop de weg omhoog. Boven aan de 3-
sprong gaat u RD (rood).  Bij boerderij met 
prachtig uitzicht gaat u R het bospad omhoog.  
Boven in het bos gaat u aan de T-splitsing L over 
de brede bosweg.  
 

(Dit is het hoogste punt van de wandeling (515 m).   
 

Neem nu de eerste bosweg L.  Aan de kruising bij 
wegwijzer gaat u RD (rood).   Aan de ruime 
kruising bij wandelwijzers loopt u RD omlaag 
tussen de dennenbossen door.  Negeer zijpaden 
en dan verlaat u het bos met mooi uitzicht.  De 
weg wordt verhard en beneden aan de T-splitsing 
gaat u R terug naar de B&B. 

 

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.   

 


