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Tijdens deze zeer panoramische Ardennentocht wandelt u vanuit het prachtig gelegen dorpje Bellevaux 
door de velden en langs bosranden naar de rand van Malmedy.  Dan langs een beekje en door bossen naar 
Ligneuville in het dal van de Amblève.  Dan verder over een panoramische veldweg terug. Tijdens de hele 
wandeling heeft u schitterende vergezichten op de Ardennen. Neem voor onderweg voldoende proviand 
mee.  Aan het eind is een gezellig terras. Dagelijks om 16.00 is er een rondleiding in de bierbrouwerij.  Start 
de wandeling rond 11.00 uur dan bent u rond 15.30 bij de brasserie. Bezoek ook het leuke winkeltje! 
 

Startpunt: Brasserie De Bellevaux, Bellevaux 5,  Malmedy – Bellevaux. 
Openingstijden : Zat-Zon van 11.00 – 18.00 uur. Van half juli tot sept ook op Wo-do-vr. Buiten deze tijden even 
bellen 0032-80881540. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

17,46 km  4.30 uur  233 m  455 m 
 

                                                                     
 

529. MALMEDY – Bellevaux 17,5 km  
 
 1.   Met uw rug naar het terras gaat u R  omhoog. 
Aan de 3-sprong gaat u RD de veldweg omhoog. 
Let op! Na 50 m gaat u R door de nauwe 
doorgang en volg het graspad met mooi uitzicht.  
Aan de asfaltweg gaat u L omhoog richting  kerk.  
Loop rechts langs de Saint Église Saint-Aubin  
omhoog. Aan de kruising bij zitbank gaat u RD 
(Chemin des Ronces) richting Ronxhy en volg RD 
de stijgende weg met schitterend uitzicht 
omhoog.  Na bijna 700 m negeert u boven zijweg 
links. 20 m verder gaat u vlak voor huis schuin L 
(geel) over de veldweg.  Na een lange klim gaat u 
na 600 m boven aan de 4-sprong van veldwegen 
RD (geel) richting Malmedy.  Na de volgende 600 
m gaat u aan de 3-sprong in het gehucht 
Xhurdebise RD (Xhurdebise) omlaag langs 
huisnr. 13.   De asfaltweg wordt een grindweg, die 
u RD (geel-blauw/wit-rood) volgt. Negeer  
privéweg links en blijf de grindweg RD  (geel-
blauw) volgen.  Aan de Y-splitsing bij zitbank L 
(geel-blauw) omlaag.  (Links ziet u de stad Malmedy 
liggen).   
 

2. Beneden negeert u grindpad links en dan loopt 
u RD (geel-blauw/wit-rood) het bos in.  Bij beekje 
buigt het pad links omhoog.  
 

(Waar het pad naar rechts buigt, kunt u links de berm 
omhoog lopen voor een mooi uitzicht op de stad).  
 

Aan de 3-sprong bij zitbank RD (wit-rood). Aan 
het eind van het pad  gaat u in Malmedy RD 
(Chemin de Xhurdebise) over de asfaltweg door 
Malmedy.  Na 300 m gaat u aan de 4-sprong bij 
huisnr. 46 L (Route de Saint-Vith) omlaag.  
Negeer zijwegen. Beneden aan de T-splitsing 
loopt u RD de grasdijk omhoog en ga dan R over 
de smalle asfaltweg/Ravel L 45  
 

(U loopt hier over het traject van de 22 km lange 
voormalige spoorlijn Trois Ponts- Waimes (1885-
2007). Het traject is nu in gebruik als fietsroute L 45).   
 

Na 500 m gaat u aan de voorrangskruising R de 
weg langs huisnr. 1 omhoog. Negeer zijweg links 
(Rue Abbé Bastin) en negeer meteen zijweg 

rechts (Rue derrière La Gare). Meteen daarna aan 
de Y-splitsing gaat u L.  Negeer na 30 m zijweg 
links (Rue de Wallonie) en blijf de weg omhoog 
volgen langs huisnr. 65.   
 

3. Na ruim 400 m gaat u boven aan de Y-splitsing  
L (geel) over de  doodlopende weg, die voorbij nr. 
95 een onverharde panoramische weg wordt en 
vervolgens een “grove” grindweg wordt die naar 
links buigt. (U blijft dus links van de afscheiding 
lopen tot de asfaltweg).  Aan de asfaltweg gaat u R 
en na 10 m bij zitbank en zeer bijzondere 2-
tammige boom gaat L (geel) het pad omlaag. 
Steek via bruggetje het beekje over en volg het 
pad langs de beek.  U passeert tweemaal 2 nauwe 
doorgangen en blijf het paadje langs de beek 
volgen. Aan het eind van het paadje gaat u RD 
(geel) over de veldweg.  
 

(Kijk even achterom voor het mooie uitzicht).   
 

Aan het eind van de veldweg gaat u RD over de 
asfaltweg langs huizen.  Negeer zijweg rechts en 
volg de asfaltweg omhoog. Negeer 2 zijwegen 
links. De weg buigt naar rechts en neem dan de 
eerste weg L (Chemin des Fagnes).  (U loopt nu 
door een woonwijk). Aan de 3-sprong bij rond 
pleintje RD.  Negeer volgende zijweg rechts.   
 

4.   Aan de T-splitsing bij verkeersspiegel gaat u 
bij bord “zone 30” R omhoog.  Negeer tegenover 
de École de Géromont zijweg links. Aan de 
kruising gaat RD (Houyire) omhoog langs een 
oud huis.  Na 300 m gaat u aan de T-splitsing R 
over de grindweg.  Negeer 2 bospaden links.  Na 
400 m buigt de weg boven naar links langs een 
naaldbos.  
 

(U loopt nu op het hoogste punt van de wandeling 
(530 m)).   
 

Negeer 2 bospaden rechts. Aan de ruime Y-
splitsing gaat u R (geel kruis) door het donkere 
naaldbos. Negeer zijpaadjes. Aan de ruime 
kruising van brede boswegen gaat u R.   
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Na 50 m wordt de brede bosweg een pad door 
een donker naaldbos. Aan het eind gaat u aan de 
T-splitsing L richting weiland. Het pad buigt door 
de bosrand naar links langs het weiland.  
 

(Op de hoek van het weiland heeft u mooi uitzicht).   
 

Let op!  Loop nog 25 m RD in het naaldbos en ga 
dan aan de T-splitsing R. (Het weiland is nu 25 m 
rechts van u). Negeer zijpaadjes. U komt op een 
breder bospad en blijf in dezelfde richting omlaag 
lopen.  Voorbij rood-witte afsluitboom gaat u aan 
de T-splitsing R over de brede bosweg.   
 

5. Na 40 m aan de 3-sprong scherp L omlaag.  De 
bosweg buigt naar links en dan heeft u rechts  
mooi uitzicht.  De bosweg wordt een asfaltweg. 
Negeer bij het eerste huis zijweg scherp rechts.  
U passeert enkele mooie huizen. Negeer zijweg 
links omhoog. Beneden aan de kruising met 
rechts een zitbank, een mooi plekje, gaat u RD 
(Chemin Dechamps) omlaag. Aan de T-splitsing 
bij kapel gaat u R omlaag.  Aan de volgende T-
splitsing gaat u L omlaag langs huisnr. 22.  Neem 
dan de eerste weg R omlaag langs huisnr. 18.  
Beneden bij de voorrangsweg loopt u RD langs 
hotel Du Moulin.   
 

6. Meteen na het hotel gaat u R (Rue de la 
Laiterie) over de smalle asfaltweg.  Aan de Y-
splitsing voor huisnr. 13 gaat u R omhoog.  Voor 
de inrit van huisnr. 24 gaat u schuin L de veldweg 
omhoog met rechts mooi panorama.  De veldweg 
buigt even naar links en ga dan 25 m verder voor  
groepje bomen R het weiland in. Steek RD dit 
weiland over richting smal bos.  Volg de veldweg 
RD tussen het smalle bos door.  (Boven ziet u links 

de snelweg naar Luik).  Steek de asfaltweg over en 
loop bij zitbank RD over de veldweg. (Het bord 
privé kunt u negeren, wandelen is toegestaan).  Volg 
de mooie panoramische weg. Aan de T-splitsing 
gaat u R.  Vlak daarna gaat u aan de 3-sprong RD 
de weg omlaag langs een groot huis.  Beneden in 
het dorp gaat u L over de asfaltweg. Negeer 
zijweggetje links omhoog.   
 

7.  Aan de 3-sprong bij zitbank en wegkruis gaat u 
RD de smallere asfaltweg omlaag.  Voorbij huisnr. 
10 wordt de asfaltweg een veldweg.  De veldweg 
buigt naar rechts langs een huis en schuur en 
wordt een graspad. (Maak eventueel de 
draadafsluiting open en weer dicht). Loop rechts 
van de afrastering omlaag met links weer mooi 
panorama.  
 

(Als de weg privéweg is geworden, dan kunt u ook 
door het weiland lopen naar de asfaltweg).   
 

Blijf de afrastering volgen tot aan de asfaltweg 
waar u L gaat.  U loopt het dorp Lasnenville 
binnen. Aan de kruising gaat u  RD omlaag. 
Negeer weg links.  Aan de 3-sprong bij kapel gaat 
u R en volg de dalende weg. U loopt weer 
Bellevaux binnen.  Negeer zijweg links richting 
Stavelot. Volg de weg, die naar rechts  buigt.  
Negeer zijweg scherp links en neem dan de 
eerste weg L (Allée des Tilleuls).  Aan de Y-
splitsing bij wegkruis gaat u R langs een 
vakwerkhuis.  Aan de 3-sprong gaat u L.   U komt 
weer bij de brasserie waar u nog iets kunt eten of 
drinken. Kijk ook eens in de leuke shop en neem 
wat lekker bier mee. 
 

 
Samenstelling route: Jan Nobbe  
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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.   
 
 

 


