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  blz 2 van 3 

 

Tijdens deze zeer pittige Ardennentocht wandelt u vanuit door de ruige bossen omlaag naar het prachtige 
dal van de Ambléve. Dan klimt u naar het statige Château de Froidcour dat mooi op een heuvel ligt.  Via 
een mooi slingerend Ardennenpaadje komt u in Stoumont. Hier is een lunchroom waar u kunt pauzeren 
(Dagelijks geopend).  De terugweg gaat over mooie heuvels en door de bossen weer omhoog naar de 
camping wat een flinke klim is. Bij de camping is een terras en Restaurant (Geopend elk weekend en 
vakanties, verder op afspraak. U kunt er zelfs douchen).  Neem voldoende drinken mee en een wandelstok 
voor de steile afdaling.  Als u niet zo ver wilt rijden kunt u ook starten in Stoumont bij de lunchroom en 
pauzeren bij de camping.   
 

Startpunt: Camping L’Ancienne Barrière, Ancienne Barrière 1, Basse-Bodeux (Trois-Ponts). 
De camping ligt aan de N66 Rue de Huy. 
 

Startpunt : Stoumont: Boulangerie Bourotte, Route de l’Ambléve 65, Stoumont. Start dan bij  punt 5.  
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

19.54 km  5.30 uur  303 m  576 m 
 

 
 

527. BASSE-BODEUX (Stoumont) 19,5 km  
 

1.   Met uw rug naar de ingang van het café gaat u 
L langs de doorgaande weg. Na 50 m gaat u L 
over de asfaltweg. Let op! Na circa 250 m gaat u L 
over het brede graspad gelegen tussen  
naaldbomen. (Het is een ruig begroeid pad).  Aan 
de T-splitsing gaat u R over het pad dat later een 
smal paadje wordt. Negeer veldweg scherp 
rechts. Let op! 80 meter verder gaat u aan de 3-
sprong, met rechts een kleine kei op de grond, L 
het graspad omlaag.  
 

(Het pad is begroeid met bosbessenstruiken. Het 
laatste deel van het pad is niet goed zichtbaar door 
varens).   
 

Loop voorzichtig de steile helling af.  Beneden 
gaat u R en ga dan meteen L de brede veldweg 
omlaag.  
 

(Als u merkt dat dit niet kan, dan heeft u het eerste 
pad L gemist. Ga dan even L en meteen R de brede 
veldweg omlaag).    
 

Beneden aan de brede grindweg gaat u R. U loopt 
onder de hoogspanningskabels door. Negeer 
zijwegen en volg geruime tijd de weg langs open 
stukken gekapt bos. De weg buigt links omlaag..   
 

2. Aan de T-splitsing bij hoogzit en bordje “Privé” 
gaat u R over de veldweg met links mooi uitzicht. 
Negeer meteen pad links.  Let op! Na circa 300 m 
gaat u bij links staande hoge boom en waar de 
bosrand begint, schuin L het graspad omlaag. 
Vlak daarna gaat u L de brede brandlaan omlaag, 
die u geruime tijd RD volgt. Beneden aan de T-
splitsing gaat u R over de veldweg. Negeer 
veldweg en bospad links. Blijf geruime tijd de 
veldweg gelegen tussen weilanden volgen met 
links mooi uitzicht. Aan de 3-sprong voor  houten 
reling gaat u L.  Aan de 3-sprong met  asfaltweg 
gaat u RD (rood-wit) omlaag.   
 

(Hier heeft u links mooi uitzicht op het kasteel in de 
verte waar u naar toe wandelt).  

Aan de 3-sprong bij huisnr. 36 gaat u R.  U loopt 
het dorp Monceau binnen gelegen op een hoogte 
van 270 m N.A.P. Aan de 3-sprong gaat u L langs 
een hoeve.   
 

3. Vlak daarna gaat u R (rood) over het 
kasseienpad  langs huisnr. 21.  Voorbij woning  
gaat u RD (rood) over het graspad.  Voor weiland 
buigt het pad naar links en wordt een smal paadje 
(wit-rood) en volg het pad omlaag door het bos. 
Aan de 3-sprong gaat u R (wit-rood). Beneden 
gaat u R over de asfaltweg.  Aan de ruime 3-
sprong R (rood) richting La Gleize.  
 

(Omlaag lopend heeft u links boven op de heuvel 
weer uitzicht op het kasteel).   
 

Steek de Amblève over en volg de asfaltweg.  Na 
200 m voorbij twee naaldbomen gaat u L over de 
veldweg richting spoorbrug.  Loop onder de brug 
door en volg de veldweg.  Aan de 3-sprong bij de  
bosrand gaat u R en na 5 m gaat u L het bospad 
omhoog. Negeer zijpaden en volg geruime tijd het 
brede pad omhoog.   
 

4. Aan de 4-sprong met links op boom wit-rood 
gaat u R (wit-rood) het pad omlaag.  U komt uit 
het bos en heeft meteen prachtig uitzicht op het 
statige kasteel Château de Froidcour (1912).   
 

(Op de huidige plek van het kasteel stond in de 
Middeleeuwen al een kasteel/versterkte legerplaats,  
een mooie plek  om de vallei te bewaken. Rond 1600 
werd het vervangen door een ander kasteel Chateau 
de Salm genaamd, dat in het begin van de 20ste 
eeuw verwoest werd. Met de bouw van het huidige 
kasteel, een indrukwekkend gebouwencomplex met 
slottoren en uitkijktorentjes is in 1912 gestart en in 
1919 was het gereed. Het kasteel is niet 
toegankelijk). 
 

Draai om en loop hetzelfde pad terug naar de 4-
sprong met wit-rode markering waar u RD (wit-
rood) het bospad omhoog loopt.   



  blz 3 van 3 

 

Let op!  Circa 10 m vóór u het bos uitloopt, gaat u  
L (rood of is het blauw?) door een nauwe 
doorgang. Blijf nu zeer geruime RD  het prachtige 
hooggelegen Ardennenpaadje door de boshelling 
volgen.  Ga aan het eind door de volgende nauwe 
doorgang en vlak daarna aan de 3-sprong gaat u 
R (rood).  Aan de volgende 3-sprong gaat RD 
(rood) langs een weiland. Volg de afrastering aan 
de linkerzijde omhoog.  Aan het eind bij opening 
met afsluitbare ketting loopt u links omhoog naar 
een picknickbank en grote boom en ga hier R 
door het weiland richting kerktoren. Via nauwe 
doorgang loopt u het weiland in en loop RD 
richting graansilo. Ga weer door een nauwe 
doorgang en loop verder RD.  Ga door het 
klaphek en ga dan RD over de veldweg langs de 
graansilo.  Aan de 3-sprong gaat u RD over de 
asfaltweg.  Aan de volgende 3-sprong gaat u RD 
(blauw).  Aan de T-splitsing gaat u R en meteen 
daarna aan de T-splitsing gaat u L. Aan de 
kruising bij wegwijzers in Stoumont gaat u L en 
na 50 m komt u bij lunchroom/Boulangerie 
Bourotte, waar u kunt pauzeren.   
 

5. Met uw rug naar de lunchroom gaat u L.  Aan 
de kruising bij gekleurde hekken gaat u schuin L 
de weg omlaag.  Een eind verder wordt de 
asfaltweg onverhard en dan loopt u  door het bos 
omlaag.  Aan de 3-sprong bij zitbank gaat u R het 
pad omlaag. Het pad loopt langs een 
waterstroompje met links mooi uitzicht over het 
dal van de Ambléve.  Beneden voorbij zitbank 
gaat u aan de 3-sprong RD licht omhoog.  De weg 
buigt links de brug over en volg de asfaltweg 
omhoog.  
 

(Boven heeft u bij gasstation  voor u mooi uitzicht op 
het kasteel op de berg).  
 

U loopt door het dorp Târgnon. Negeer veldweg 
links.  Aan de kruising gaat u RD de smalle 
asfaltweg onder een smalle brug door omlaag en 
volg dan de weg door het mooie dal. Aan de 
voorrangsweg gaat u L.   
 

6. Steek de Amblève over en ga meteen na de 
brug L (wit-rood) het steile bospaadje omhoog.  
Houdt meteen links aan door een greppel.  Aan 
de 4-sprong loopt u RD (wit-rood).  Aan de 
asfaltweg gaat u L omhoog.  De asfaltweg buigt 
naar links en ga dan meteen na de bocht R (wit-
rood) het bospad omhoog. Boven aan de 3-
sprong gaat u bij afsluitboom R (wit-rood) en volg  

de weg omhoog door het naaldbos. (De lage 
afrastering is voor de wilde zwijnen). Aan de 3-
sprong voorbij 5-stammige boom gaat u L (wit-
rood) het pad omhoog langs de afrastering naar  
de achterkant van huizen.  Loop aan de 
rechterzijde de smalle trap omhoog en ga boven 
L over de asfaltweg.  Vlak daarna gaat u aan de 3-
sprong R de weg omhoog langs een oud 
wegkruis.  Voorbij huisnr. 30 gaat u RD door het 
holle pad.  Aan de 3-sprong gaat u L. (Na veel 
regen kan het hier modderig zijn). Aan de T-
splitsing gaat u R de smalle asfaltweg omhoog.   
 
7. Aan de T-splitsing gaat R (wit-rood) over de 
brede asfaltweg. (Loop links van de weg).  Negeer  
bij zitbank veldweg scherp rechts en blijf de 
asfaltweg RD volgen. (U verlaat hier de wit-rode 
route.  Links heeft u uitzicht over het prachtig dal).  
Aan de 3-sprong bij bord “Meuville” gaat u RD.  
Een eind verder gaat u L over de asfaltweg. Na 50 
m gaat u R over het graspad langs een zitbank en 
infosteen.  Volg nu zeer geruime tijd het pad 
omlaag door het mooie dal.  Loop langs het 
kerkhof en de Saint Paulkerk (1632). Beneden in 
Rahier gaat u R over de asfaltweg.  Aan de 
kruising bij zitbank en 2 mooie bomen gaat u RD.  
Voorbij boerderij gaat u aan de 3-sprong L over 
de veldweg.  Aan de kruising van veldwegen gaat 
u R langs een loods.  De weg loopt omhoog en 
buigt dan links het naaldbos in.  Let op! Na 50 m 
gaat u R (geen pad) naar de hoogspanningsmast. 
Loop onder de mast door naar het naaldbos. 
(Rechts op de boom staat een geel kruis).   
 

8. Loop RD door het naaldbos. Blijf zo kort 
mogelijk bij de bosrand lopen. Steek een 
waterstroompje over en blijf precies RD lopen.  
Aan de 3-sprong met brede bospaden gaat u RD 
(H10/groen).  Steek de brede grindweg over en 
loop RD (H10/groen) omhoog.  Volg geruime tijd 
het steile bospaadje omhoog. Boven aan de  
kruising met brede graspaden gaat u RD.  Let op! 
Waar rechts het naaldbos eindigt, gaat u R over 
het smalle bospaadje langs een caravan.  Negeer 
zijpaden en volg de grindweg omhoog over de 
camping. De weg buigt naar rechts en dan komt u 
bij het terras en café waar u nog iets kunt eten of 
drinken.  
 

(Als het café gesloten is, kunt u op het raam tikken. 
Meestal zijn de gastvrije uitbaters thuis en bieden zij 
u graag een kop koffie aan).   

 

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.  


