
530. POLLEUR (Ardennen) 16,9 km  
www.wandelgidsardennen.nl 

 

 
 



  blz 2 van 3 

 

 

 
 

Tijdens deze Ardennentocht wandelt u door het dal van de Hoëgne. U wandelt eerst naar het gehucht 
Sasserotte en dan over een mooie panoramaweg naar Polleur.  Dan wandelt u mooie stukjes langs de 
Hoëgne en door de bossen. Onderweg passeert u fraaie uitzichten op mooie dalletjes en een waterval. De 
wandeling is niet zwaar maar na 11km volgt wel een steile klim. Neem voldoende proviand mee, er is geen 
horeca onderweg. Na 10,5km is een mooi pauzeplekje aan de Hoëgne.  Bij de camping is een terras en café 
dat buiten het zomerseizoen alleen het weekend geopend is. (Van 1 nov tot 1 april gesloten). TIP: Buiten de 
schoolvakanties kunt u er ook 1 nacht overnachten en dan nog wandeling 481-482 doen. 
 

Startpunt: Camping Polleur, Route du Congres de Polleur 90,  Polleur. . Parkeer langs de weg op de 
parkeerplaats (Niet op de camping). 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

16,90 km  4.30 uur  179 m  289 m 
 

 
 

530. POLLEUR (Ardennen) 16,9 km  
 

1.   Vanaf de parkeerplaats loopt u R de camping 
op en ga dan meteen R langs het terras.  Aan de 
T-splitsing gaat u L.  Neem de eerste weg R langs 
de slagboom.  Negeer zijweg rechts en loop 
omhoog naar de doorgaande weg, die u 
oversteekt en ga R. In de bocht naar links neemt 
u de eerste weg R (Rue Pré au Pont) omlaag.  
Volg geruime tijd de weg en dan loopt u langs de 
Hoëgne.  Aan de 3-sprong gaat u R (groen) de 
brug over en volg de asfaltweg omhoog.  Boven 
aan de ongelijke 4-sprong gaat u scherp R (wit-
rood0 de grindweg omhoog.  Negeer inrit links 
omhoog en volg geruime tijd de grindweg boven 
een mooi dal.  Bij huis met 2 garages wordt de  
grindweg een stenige weg.  Volg de weg omhoog 
en neem het eerste zijpad schuin R (groen/wit-
rood).  Aan de 3-sprong gaat u L (groen/wit-rood).  
en volg geruime tijd RD de grindweg. Aan de T-
splitsing voor de autowegtalud gaat u R (wit-
rood).    
 

2.   Aan de T-splitsing voor bosrand L (wit-rood) 
het bospad omhoog.  Loop onder de snelweg 
door en volg het graspad.  Aan de asfaltweg gaat 
u R (groen/wit-rood) omlaag.  Beneden loopt u 
Polleur binnen. Aan de T-splitsing gaat u L 
richting Verviers.  Aan de 3-sprong bij zitbank bij 
huisnr. 79 gaat t RD.  Aan de ongelijke 4-sprong 
gaat u RD langs huisnr. 67.  Tegenover huisnr. 45 
gaat u bij zebrapad L door het draaihekje de 
steeg in.  Aan de T-splitsing gaat u R langs een 
zitbank.  Aan de 3-sprong voor huisnr. 75 gaat u 
RD over de doodlopende weg.  Ga RD langs een 
ijzeren hekwerk en volg het verharde pad langs 
een gazon met zitbank. Negeer zijpaadje rechts.   
Aan de  doorgaande weg gaat u R en na 20 m bij 
de drogist steekt u L het zebrapad over.  Meteen 
bij bushokje gaat u L (Place Gerard).   
 

(Door de waterramp in juli 2021 is een brug over de 
Hoëgne, die u een eind verder moet oversteken,  
weggeslagen.  Loop dan voor de zekerheid hier RD 
(Avenue Félix Deblon/N640) over de doorgaande 
weg en na 50 m steekt u via brug de Hoëgne over.  

300 m verder gaat u L (Neufmarteau). Na 300 m 
loopt u bij huisnr. 8 RD.  Ga dan verder  bij **** in 
punt  3 
 

Als u hier bij huisnr. 8 L gaat, dan komt u na bijna  50 
m bij de brug die door de waterramp verdwenen was. 
Laat even weten als de brug weer hersteld is. Alvast 
bedankt 
 

3. Aan de 3-sprong bij wegkruis gaat u RD.  Aan 
de 4-sprong loopt u RD.  Waar na 150 m de weg 
bij huisnr. 32 naar links buigt, gaat RD (wit-rood) 
over het onverharde pad.  Ga door de nauwe 
doorgang en volg het graspad door het weiland. 
Ga door het klaphek en volg het bospad langs de 
Hoëgne, Beneden bij waterval steekt u R (wit-
rood) via  brug de Hoëgne over.  Na de brug gaat 
u L (wit-rood).   
 

(Als u na de brug R gaat, dan komt u meteen bij een 
mooi plekje aan de Hoëgne).  
 

Aan het eind bij huinsr. 8 gaat u L over de 
asfaltweg.  **** Negeer  zijweg scherp rechts.  U 
passeert een zitbank en volg de weg door het 
mooie dal langs de Hoëgne.  Bij inrit gaat u L 
langs de beek.     
 

4.   Steek een eind verder  de brug over en volg 
de weg met rechts de Hoëgne.  Aan de 3-sprong, 
met 3 bomen in het midden, gaat u R (wit-rood). 
Negeer meteen zijpaadje links omhoog.  Houd R 
aan en steek weer via brug de Hoëgne over 
(wit/rood).  U passeert vakantiehuisjes en steekt 
nogmaals de Hoëgne over.  Houd dan R aan over 
de smalle asfaltweg.   Een eind verder loopt u 
tussen 2 huizen door en ga dan meteen aan de T-
splitsing L (wit-rood) omhoog.  Boven negeert u  
zijweg rechts.  Aan de voorrangsweg gaat u  L en 
na 25 m R (wit-rood) het stenige pad.  Volg 
geruime tijd het pad door het bos. U passeert een 
rood-witte afsluitboom en 100 m verder gaat u 
aan de Y-splitsing R.  Aan de volgende Y-
splitsing gaat u weer  R.   
 



  blz 3 van 3 

 

5.   Let op! Neem het eerste bospad R (blauw) en 
ga dan meteen R over het bospaadje.  U loopt nu 
dus haaks op het hoofdpad, dan buigt het pad 
links omhoog.  Boven negeert u twee zijpaden 
links en loop  RD (wit-rood) omlaag. Na 100 m 
gaat u aan de T-splitsing bij boomstronk R (wit-
rood) het brede pad omlaag.  Houd in het bos het 
rechter pad aan, links is kan het  modderiger zijn.  
Een eind verder komt u toch weer bij het 
modderige pad uit en beneden steekt u het 
waterstroompje over.  Na 30 m gaat u aan de 3-
sprong R langs een weiland..  Aan de T-splitsing 
gaat u R.  Steek via brug de Hoëgne over en ga 
meteen R.   
 

(Bij infobord kun je in de zomer fijn pootje baden.  
Iets verder staan twee zitbanken aan het water, een 
prima pauzeplek na 10,5 km).     
 

6.   Aan de 3-sprong bij boerderij loopt u RD over 
de asfaltweg. Steek de voorrangsweg over en ga 
L over het bospad. (Dus niet RD!). Aan de 3-
sprong gaat u R. Aan  de kruising RD. Na geruime 
tijd verlaat u het grote bos en ga dan aan de 
kruising, met rechts een loods, RD. Vlakt daarna 
buigt het pad naar links door de bosrand.  
 

7.   Aan de doorgaande weg gaat u L.  Neem dan 
het eerste pad R gelegen tussen. Meteen daarna 

buigt het pad links omhoog naar boerderij.  Aan 
de T-splitsing gaat u L over het erf van de 
boerderij en het pad wordt een verharde weg.  
Negeer zijweg rechts, Aan de T-splitsing gaat u R 
over de asfaltweg.  Negeer twee zijwegen links.  
Negeer inrit links en negeer smalle weg rechts. 
Na 200 m gaat u L over de  grindweg.   Aan de 3-
sprong gaat u R over de veldweg.  Na 25 m gaat u 
L over het graspad.  Aan de asfaltweg gaat u R.  
 

8.  Voorbij het huis met nr. 43 gaat u L  het smalle 
paadje omlaag langs een wit huis.  Blijf dan langs 
de afrastering door het bos lopen. (Kijk uit voor de 
stenen).  Het pad loopt links van de vijver en dan 
komt u bij enkele huizen waar u RD over de 
grindweg loopt.  Aan de T-splitsing gaat u R over 
de asfaltweg en meteen daarna gaat u de linker 
grindweg (dus niet omlaag).  Een eind verder ziet u 
rechts het autowegviaduct.  Loop onder het 
viaduct door en aan de T-splitsing voor de 
vangrail gaat u L (wit-rood).  Aan de Y-splitsing 
gaat u R. (U verlaat hier blauw/wit-rood).  Volg 
geruime tijd RD (geel) het mooie pad omlaag )  en 
negeer zijpad links omhoog. Volg het stenige pad 
omlaag. Beneden aan de doorgaande weg gaat u  
L.  Al snel komt u weer bij de camping waar u nog 
iets kunt eten of drinken.  
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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.   
 
 


