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Deze pittige maar zeer panoramische wandeling in de Ardennen start in de prachtige Ourthevallei en 
bestaat uit 3 lussen. De route begint met een mooi stuk langs de Ourthe en dan wordt het klimmen naar 
een voormalige groeve waar u o. a. mooie stenen sculpturen en de een bijzonder geologische wand staat  
en waar u schitterend uitzicht heeft. Dan wandelt u langs vleermuizen educatiecentrum en door het 
Géromont omlaag naar het Comblain au Pont waar een café is om een kop koffie te drinken. De tweede lus 
gaat langs de toren van St. Martin met weer  prachtig uitzicht, het kerkhofje moet u gezien hebben. Dan 
wandelt u o. a. via oude lindelaan naar het tweede knooppunt boven op de Rocher Noir, een hoge zwarte 
rots. De derde lus gaat naar het hoogste punt van de route, de watertoren van Mont. De terugweg gaat over 
een hoog gelegen plateau naar de carréhoeve “Ferme du Raideux” De hele route biedt mooie panorama’s.  
Onderweg staan veel infoborden, die tweetalig zijn.  
 

Startpunt: Camping Le Rocher de la Vierge, Route de Fairon 14  Comblain-la-Tour. 
 

U kunt ook starten bij de kerk in Comblain au Pont en de 2 kleine lussen lopen, samen 5,8 km. Neem 
voldoende proviand mee en eventueel warme kleding, op de plateau’s kan het hard waaien. Vergeet niet uw 
camera, er is genoeg te zien.  In het seizoen kunt u in de cafetaria van de camping lekkere Belgische frites 
eten. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

19,31 km  5.30 uur  164 m  495 m 
 

 
 

536. COMBLAIN-LA-TOUR 13,6 km – 16,2 km - 19,3 km 
 

1. Loop langs de slagboom de grindweg over de 
camping RD  omlaag en u passeert het  cafetaria 
en speeltuintje. Waar beneden, aan het einde van 
camping, de  grindweg naar rechts buigt, gaat u 
RD het smalle paadje omlaag. Meteen daarna 
voor de Ourthe gaat  u L over het betonnenpad, 
dat na 150 m bij het binnenlopen van Comblain-la 
- Tour een asfaltweg wordt.  Na 400 m, vlak vóór 
voorrangsweg gaat u R over het betonnen voet- 
fietspad richting Esneux en even verder loopt u 
onder de brug door. (Aan de overkant van de brug 
ligt het centrum van het dorp). De beschrijving kan 
even weg want u volgt nu geruime tijd het pad 
door de prachtige natuur langs de Ourthe. Let op!  
Na 2 km, waar de rivier naar links buigt, gaat u 
voorbij zitbank, afvalbak, bord aanlegplaats 
kajakken en bij rij linden, L het betonnen pad 
omhoog. Boven aan de doorgaande weg gaat u L.  
Na 100 m, even voorbij toegangshek van 
bouwmaterialenhandel,  gaat u R (blauwe rh SG) 
het steile grindpaadje omhoog richting anciennes 
carrière de Géromont  (U begint nu aan de steilste 
klim van de wandeling). Na 100 m buigt het pad bij 
infobord naar rechts en na 200 m loopt u het 
steile trappenpad omhoog en volg dan verder het 
stijgende pad dat 100 m verder even vlak wordt 
met links de steile helling en u passeert weer een 
infobord. 200 m verder gaat u boven aan de Y-
splitsing R omlaag met rechts afrastering van 
diepe ondergrondse groeve en meteen links ziet 
u oude  apparatuur uit de voormalige groeve. Het 
pad buigt naar rechts en meteen daarna naar 
links en wordt een bospad. Meteen daarna aan de 
3-sprong gaat u RD en bijna 100 m verder loop 
het pad even steil omhoog. Dan passeert u boven  
een infobord, oude spoorrails en een groeve met 
prachtige rotswand en loop meteen daarna het  

 
trappenpad omhoog en u passeert boven een 
zitbank en een toren, een restant van de groeve, 
die nu onderdak biedt aan vleermuizen.   50 m 
verder gaat u boven aan de T-splitsing L.  
 

2. Meteen daarna bij zitbank, kunstwerk/ 
bijzondere steen en asfaltweg gaat u L over de 
grindweg.  
 

(U loopt nu (250 m) naar de voormalige steengroeve 
Petit Blanc met de bijzondere geologisch muur en 
waar sculpturen van steenhouwers staan. Zeker 
doen).   
 

Na 150 m passeert u links de sculptuur “Moon”. 
100 m verder komt u bij de artificiële geologische 
muur, heel speciaal (zie infobord). 20 m verder bij 
rotsblokken, zitbanken (4,1 km), infobord en het 
sculptuur “Escape” heeft u prachtig uitzicht op o. 
a. op Comblain- Au- Pont.   
 

(In de verte ziet u de camping waar u gestart bent. 
Hier staat ook nog de sculptuur  “hoofd”).  
 

Loop nu dezelfde grindweg terug en waar de 
asfaltweg links omhoog buigt, gaat u zitbank en 
kunstwerk RD over het grindpaadje dat een 
stijgend pad wordt. Boven bij het met 
natuursteen gebouwd Centre d’interprétation de 
la Chauve Souris/ vleermuizen educatiecentrum, 
dat gebouwd is bovenop de groeve Grand Blanc, 
gaat u R met links het gebouw en rechts 
bijzondere reling/kunstwerk. Loop dan RD langs 
de parkeerplaats omlaag en ga dan bij infoborden 
en verzetsmonument (zie infoborden) R de 
asfaltweg omlaag.  
 

(De ondergrondse steengroeven van Géromont 
waren een belangrijke plaats voor de operaties van 
het Verzet gedurende de Tweede Wereldoorlog). 
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150 m verder loopt u het dorp Géromont binnen 
en passeert u rechts bij grote parkeerplaats het 
gemeenschapshuis.  Na 400 m gaat u aan de 3-
sprong voor huisnr. 2 L (Vieille Rue de Géromont) 
langs de met natuursteen gebouwde woningen. 
Negeer zijwegen. Aan de T-splitsing bij wegkruis 
(1865), dat op hoge sokkel staat,  gaat u R 
omlaag.  Aan de 3-sprong gaat u  RD verder 
omlaag.  (Omlaag lopend ziet u voor u  beneden de 
Roche Vignable). Beneden aan de T-splitsing bij 
zitbank in Comblain- au- Pont gaat u L omlaag.  
 

(Hier heeft u mooi uitzicht op de rijksmonumentale St. 
Martinkerk (19e eeuw) en de toren Saint Martin (12e 
eeuw) waar u naar toe wandelt).   
 

Negeer bij verbodsbord zijweg scherp rechts 
omlaag.   
 

3. Beneden Aan de T-splitsing gaat u R (Rue des 
Grottes) met rechts het museum en links een oud 
spoorwegbord met bijzondere tekst. U komt bij de 
St. Martinuskerk waar een oorlogsmonument 
staat (6 km).  
 

(Degene die 13,6 km loopt, gaat hier aan de T-
splitsing L (Rue des Grottes) omhoog. Negeer 
zijwegen.. Ga dan verder bij punt 7. U kunt ook even  
eerst R naar de kerk  lopen. Hier op het pleintje 
tegenover de kerk is een café,  waar u o.a. koffie kunt 
drinken. Di en wo. gesloten). 
 

Steek tegenover de ingang van de kerk de twee 
zebrapaden over  en ga dan ij huisnr. 5 en 
toeristenbureau R. Let op! Na 25 m bij groot 
infobord “geopad” en zitbank gaat u L (gele +) 
het betonnen pad omhoog richting rots. Loop 
door het mooie poortje en ga dan bij klimwanden 
L (geel+) de stenen trap omhoog. Meteen daarna  
gaat u L de houten trap omhoog. Negeer vlak 
daarna graspaadje schuin rechts en bij de rots 
gaat u scherp R langs de zitbank en kunstwerk 
omhoog.  Bij  picknickbank gaat u scherp L het 
smalle paadje omhoog en even verder loopt 
voorzichtig het trapje omhoog en loopt u R/RD 
met rechts de kerkhofmuur.  U komt op het half 
ronde stalen balkon waar u prachtig uitzicht 
heeft. Loop aan de andere kant omlaag en volg 
het pad verder langs de kerkhofmuur. Bij de 
ingang van het oude kerkhof, waarop de oude 
donjon  staat,  gaat u bij de sclupture “Georges 
dans la pierre”   L (wit-rood/geel +) door de meer 
dan 100 jaar oude lindelaan waar veel sculpturen 

van steenhouwers staan.   
 

(U kunt bij de ingang R het niet meer gebruikte 
kerkhofje met de vele oude grote graven oplopen. 
Aan het eind van het kerkhof bij infobord  heeft u 
prachtig uitzicht o.a. op het beneden gelegen dorp en 
op de 'Tartines' rotsen. 
 

De donjon dateert uit de 12de eeuw.  In 1795 is bij de 
toren een kerk gebouwd, waarbij de donjon als 
kerktoren diende). 
 

Negeer zijpaden en loop door de prachtig oude 
lindelaan omhoog. Boven, aan het einde van de 

sculpturen en lindelaan, gaat u L en steekt u RD 
de parkeerplaats/asfaltstrook over.    
 

4. Bij hoge ijzeren (verlichting)paal  loopt u RD 
het grind-graspad omlaag. Meteen daarna  gaat u 
R (wit-rood/groen rh) over de veld- grindweg 
gelegen tussen weilanden. (Voor u ziet u de rots 
Les Roches Noires waar u straks ongemerkt 
overheen loopt).  Waar voorbij  sculptuur en bij 
infobord “Zware rotsen/Roches Noir)de grindweg 
links omlaag buigt, gaat u RD/R (wit-rood/groene 
rh) de veldweg/graspad omhoog, die na 100 m 
een smal stijgend pad wordt.  Bij draaihekje loopt 
u het bos in en loop dan RD het bospad omhoog. 
Vlak daarna aan de 4-sprong gaat u  RD (groene 
rh)  het smalle bospad steil omhoog. Na 50 m aan 
de 3-sprong bij geel bord “natuurreservaat 
Roches Noir” gaat u L (groene rh) verder steil 
omhoog. Negeer zijpaden. 
 

5. 100 m verder gaat u boven aan de T-splitsing 
bij bordje “ Roches Noires alt 200 m” L over de  
grindweg en u passeert meteen links  een 
veldkruis (1872) op hoge sokkel.  
 

(Degene die 16,2.km loopt, gaat hier aan de T-
splitsing R. Ga nu verder bij punt 6 ).   
 

Vlak daarna aan de 3-sprong gaat u L over de 
veld- grindweg, die na 200 m een stijgende 
asfaltweg wordt en dan passeert u 200 m verder 
links een boerderij/kaasmakerij en u loopt het 
dorp Mont binnen. Negeer zijwegen.. Na 200 m 
gaat u aan de 3-sprong, voorbij de kapel van 
Mont/St. Theresia en meteen voorbij huisnr. 13, R 
(Rue du Village) langs huisnr. 3. Aan de T-
splitsing gaat  R langs huisnr. 17. Aan de T-
splitsing bij verkeersspiegel gaat u R (Rue du 
Village).  Negeer zijweg links (Rue du Petit Bois).  
150 m verder gaat u aan de Y-splitsing R 
(rood/Chemin du Château d’Éáu) over de 
doodlopende asfaltweg, die na 150 m een 
grindweg wordt met links mooi uitzicht. Negeer 
twee veldwegen rechts. 300 m verder aan de 3-
sprong, bij zitbank en links een naaldbos, gaat u 
R en u  passeert  de watertoren/Château d’Éáu 
van Mont, het hoogste punt van deze wandeling 
(255 m N.A.P.. Volg dan geruime tijd de weg 
omlaag door het mooie landschap. Na 500 m aan 
de 3-sprong (10 km) gaat u L (U bent hier al 
geweest). Negeer na ruim 25 m voorbij veldkruis  
(1872) op hoge sokkel. bij bordje en bij bordje 
“Roches Noires alt 200 m” zijpad rechts. (U bent 
hier eerder uitgekomen).   
 

6. Na bijna 100 m passeert u rechts een ijzeren 
klaphek en een (kapotte) zitbank waar u 
schitterend uitzicht heeft. Negeer zijpaden en 
volg geruime tijd RD (wit-rood/groene rh) de 
(bos)weg langs en door het bos. Omlaag lopend 
gaat u na 600 m aan de 3-sprong R (groene pijl 
van mountainbikeroute/geel +) over het bospad, 
dat even verder een steil dalend bos- grindpad 
wordt.  
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Let op! Na 200 m, tegenover waterpompstation 
gaat u bij houten paal en tegenover het trapje van 
het pompstation L (geel+) het trapje omlaag en 
loop dan het smalle paadje gelegen tussen 

weilanden omlaag.  (U loopt dus niet bij geel bord 
“natuurreservaat Roches Noires” RD omlaag). 
Beneden aan de asfaltweg in Comblain- au- Pont 
gaat u L (geel +) omlaag.  Aan de 3-sprong bij 
huisnr. 2 gaat u L (Rue de la Gendarmerie) 
omlaag.  Aan de kruising loopt u RD. Aan de 
doorgaande weg voor de Ourthe gaat u R (Quai 
de l’Ourthe).     
 

(Links ziet u hier de Roche Vignobele  en even 
verder passeert u rechts bij grote parkeerplaats de 
supermarkt de Spar).  
 

Na 100 m aan de 4-sprong bij brug en café gaat u 
R (Place le Blanc) en u loopt weer het centrum  
binnen.  Negeer zijwegen  dan komt u weer bij de 
kerk/pleintje (12 km).  Ga hier R met links het 
mooie gebouw van het Musée du Pays Ourthe 
Amblève. Meteen daarna aan de 3-sprong gaat u 
RD (Rue des Grottes) omhoog richting 
Mont/Grottes.  
 

7. Negeer zijwegen. Na 200 m gaat u aan de 
rotonde L en meteen daarna aan de 3-sprong gaat 
u RD/R (Rue des Grottes) omhoog richting 
Mont/Grottes.  Na 150 m gaat u aan de 3-sprong  
L (geel+/groene ruit) omhoog richting Grotte de 
l’Abime. De asfaltweg maakt na 100 m bij huisnr. 
36 een haakse bocht naar links en meteen daarna 
bij nr. 45 een haakse bocht naar rechts (geel*/wit-
rood). 200 m verder komt u boven bij de grote 
parkeerplaats en het entréegebouw van de Grot 
de l’Abime.  
 

(U kunt hier de  Grotte de l’Abime (grot van de 
afgrond) bezoeken. De grot werd in 1900 bij toeval 
ontdekt toen de hond van een inwoner uit het dorp in 
een gat in de grond viel, en daardoor in de grot 
terechtkwam. Dit ongeluk trok de aandacht van 
speleologen die gingen graven en de vele zalen 
toegankelijk gemaakt hebben. De grot is overwegend 
verticaal en er zijn veel trappen die afgelopen moeten 
worden). 
 

Loop RD  en loop bij infobord RD (wit-rood 
geel+/groene ruit) het steile bospad omhoog.  Na 
100 m verlaat u het bos en volg dan RD de 
stijgende veldweg/graspad dat boven op het 
plateau  nabij infobord rechts omhoog buigt.  Na 
800 m buigt de veldweg boven bij stallen van 
hoeve naar links.  
 

(Hier heeft u achteromkijkend mooi uitzicht. Rechts 
ziet u het dorp Mont, waar u doorheen bent glopen. 
Bij de hoge mast ziet u de watertoren).  
 

Meteen daarna voor de ingang van de mooie 
carréhoeve “Ferme du Raideux”, waar boven de 
poort het wapenschild van Malmedy te zien is en 
die voor het eerst in 1488 werd genoemd, gaat u L 
(Tige du Raideux/groene rh) de asfaltweg omlaag. 
50 m verder, voorbij infobord “Hoeve van 
Raideux”, wordt de asfaltweg een dalende 
stenige grindweg. Negeer zijpaden en na 600 m 

wordt de veldweg bij ingang van groot weiland 
een dalend (gras)pad en 400 m verder een  
stenige dalende bosweg. Na 1,2 km, voorbij 
elektriciteitskabels, wordt het pad beneden een 
smalle asfaltweg. Vlak daarna aan de 3-sprong bij 
zitbank gaat u RD (wit-rood) de smalle asfaltweg 
omhoog, die na 200 m een stijgende grind- 
bosweg wordt, die links omhoog buigt.  
 

8. Na 600 m gaat u boven aan de 4-sprong R (wit-
rood/gele rh) de asfaltweg omhoog met rondom 
mooi uitzicht. Na 250 m loopt u boven bij 
verbodsbord en afsluitboom het Forêt 
communale de Comblain- du Pont binnen. Let op! 
Meteen bij deze afsluitboom gaat u L het bospad 
omlaag.  Negeer zijpaden en volg geruime tijd het 
dalende pad door de bosrand. Na 750 m gaat u 
beneden R de smalle asfaltweg door de bosrand 
omlaag.  
 

(300 m  verder kunt u bij zitbank en infoborden 
scherp R het pad via hek (open/dichtmaken) omlaag 
lopen naar de bijzondere zandgroeve Sabliere 
Larbois  waar tot enkele jaren terug 25 miljoen jaar 
oud zand werd ontgonnen). 
 

Na 500 m buigt beneden de asfaltweg aan de 4-
sprong links omhoog en wordt een steile 
stijgende weg.  
 

(Laatste klim van de dag. Omhoog lopend heeft u na 
300 m. waar de asfaltweg bij ingang van weiland 
flauw naar rechtst buigt, achter omkijkend mooi zicht 
op de bovenkant van de zandgroeve).   
 

Omhoog lopend passeert u na 500 m links  een 
boerderij en volg de betonweg nog even omhoog. 
100 m verder boven aan de 4-sprong bij 
elektriciteitskabels, waar u schitterend uitzicht 
heeft, loopt u RD de asfaltweg omlaag. Na 500 m 
gaat u beneden aan de 3-sprong L richting 
Géromont.  Let op! Na 50 m, tegenover huisnr. 17 
met witte pilaren, gaat u R (wit-rood/groene rh) 
het smalle paadje langs het weiland omlaag. 
Steek na 150 m bij woning de  grindweg over en 
loop RD (wit-rood/groene rh) het brede stenige 
pad omlaag. Na 250 m gaat u aan de 3-sprong R 
over de veldweg met meteen rechts een omheind 
huis. Aan de T-splitsing, vlak voor de doorgaande 
weg,  gaat u L (Rue de la Croix) de doodlopende 
smalle asfaltweg omhoog/omlaag. 
 

(Hier staat rechts aan de doorgaande weg het 
ongevalskruis van Henry de Cy, een boerenknecht, 
die werkzaam was op de hier vlakbij gelegen hoeve 
en die in 1572 door een trap van een paard om het 
leven kwam).  
 

De dalende asfaltweg, wordt na 200 m bij huisnr. 
10 een delende grindweg en na 400 m bij huisnr. 
28 weer een dalende asfaltweg. Steek na 500 m 
heel voorzichtig de doorgaande weg over en loop 
RD over de toegangsweg naar de camping met 
even verder rechts boven een aardig optrekje. Na 
bijna 200 m buigt de weg scherp naar links en u 
komt bij de ingang van de camping weer bij de 
parkeerplaats. In het vakantie seizoen kunt u bij 
de cafetaria nog iets drinken en eten o. a. lekkere 
Vlaamse frites eten. 


