536. COMBLAIN-LA-TOUR 13,6 km – 16,2 km - 19,3 km
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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 uitkijkpunt met schitterend panorama. Dan wandelt u omlaag naar het stadje 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 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 plateau en mooie valleien. De hele route biedt mooie
panorama’s.
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.
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536. COMBLAIN-LA-TOUR 13,6 km – 16,2 km - 19,3 km
1. Loop langs de slagboom de camping op en
loop links langs de cafetaria omlaag. Waar de
weg naar rechts buigt, gaat u RD over het smalle
paadje naar de Ourthe. Voor de Ourthe gaat u L.
Het pad wordt een asfaltweg en blijf de Ourthe
volgen. Vlak vóór de voorrangsweg gaat u R over
het betonnen pad. De beschrijving kan even weg
want u volgt nu 2 km dit pad langs de Ourthe. Let
op! Bij zitbank en aanlegplaats voor kajakken
(hier liggen wat stenen bij het water) gaat u L het
betonnen pad omhoog. Boven aan de
doorgaande weg gaat u L langs een steenhandel.
Na 100 m gaat u tegenover het gebouw R het
steile paadje omhoog. Loop de houten trap
omhoog en volg het pad. Boven negeert u
zijpaadjes rechts. U passeert een groeve met
spoorrails en loop dan de houten trap omhoog. U
passeert een stenen gebouw en loop verder
omhoog.
2. Aan de 3-sprong bij zitbank en asfaltweg gaat
u L over de grindweg. (U loopt nu even naar een
mooi uitkijkpunt). Negeer bij kei zijpaadje links. Bij
hoge rots gaat u links naar het uitzichtpunt met
mooi panorama (4,1 km). (In de verte ziet u de
camping waar we gestart zijn). Loop nu dezelfde
grindweg terug tot aan de 3-sprong bij asfaltweg
en zitbank. Ga hier RD over het grindpaadje naar
het gebouw (vleermuizenmuseum) en loop R om
het gebouw heen. Loop dan RD langs de
parkeerplaats omlaag en ga dan R de asfaltweg
omlaag. U loopt het dorp Géromont binnen. Aan
de 3-sprong voor huisnr. 2 gaat u L. Aan de Tsplitsing bij wegkruis gaat u R omlaag. Aan de 3spronggaat u RD omlaag. Beneden aan de Tsplitsing bij zitbank gaat u L. (Hier heeft u mooi
uitzicht op de rijksmonumentale St. Martinkerk en de

toren Saint Martin (19e eeuw) waar u naar toe
wandelt). Negeer zijweg scherp rechts. De weg
buigt rechts omlaag,
3. Aan de T-splitsing gaat u R (Rue des Grottes)
naar de kerk van Comblain au Pont (6 km).
(Degene die 13,6 km loopt, gaat hier L. Ga dan
verder bij punt 7. U kunt echter eerst R naar de kerk
lopen waar een café is waar u o.a. koffie kunt
drinken.).

Steek tegenover de kerk het zebrapad over en
steek dan meteen L het zebrapad over en ga dan
R (Place Leblanc). Let op! Na 25 m bij groot
infobord gaat u L (gele +) het betonnen pad
omhoog naar de toren. Loop door het poortje en
ga dan L de stenen trap omhoog. Meteen daarna
gaat u L de houten trap omhoog en ga dan door
het klaphek. Negeer meteen graspaadje rechts
en bij de rots gaat u scherp R omhoog. Bij
picknickbank gaat u scherp L het smal
graspaadje omhoog. Houdt rechts aan en loop
voorzichtig de trap omhoog. U komt op het ronde
balkon waar u prachtig uitzicht heeft. Loop aan
de andere kant omlaag en volg het pad langs het
kerkhof. Achter het kerkhof gaat u R over het
brede grindpad.
(U kunt bij de ingang R het kerkhofje met de oude
graven oplopen om te genieten van het uitzicht op
het dorp en de valleirand met de 'Tartines' rotsen).
Tegenover de ingang gaat u RD (wit-rood/geel +)
door de mooie bomenlaan

Aan de kruising bij stenen tafel gaat u R (groen)
verder door de bomenlaan. Negeer zijpad links.
U passeert een picknickbank met mooi uitzicht en
houdt dan L aan naar een parkeerplaats.
4.
Steek schuin links de parkeerplaats over
langs de zitbank en ga aan de 3-sprong bij het
kunstwerk (stenen beeld) van Pierre Kercal R
(wit-rood) over de grindweg. (Voor u ziet u de rots
Les Roches Noires waar u straks overheen loopt). U
passeert een afsluitboom en na 30 m gaat u aan
de 3-sprong RD (wit-rood/groen) de veldweg
omhoog). Volg dan het smalle paadje omhoog.
Via draaihekje gaat u RD over het bospad en na
25 m gaat u aan de kruising RD (wit-rood/groen)
het bospad omhoog. Aan de 3-sprong bij geel
infobord gaat u L. Aan de Y-splitsing gaat u L en
boven loopt u (wit-rood/groen) langs palen
5. Aan de T-splitsing gaat u L over de brede
grindweg.
(Degene die 16,2.km loopt, gaat hier R. Ga nu verder
bij punt 6 ).
Vlak daarna aan de 3-sprong gaat u L over de
veldweg en volg de stenige weg omhoog, die bij
een boerderij een asfaltweg wordt.
U loopt het dorp Mont binnen. Negeer zijweg
scherp rechts. U passeert een kapel. Aan de 3sprong gaat u R (Rue du Village). Aan de Tsplitsing gaat R langs huisnr. 17. Aan de Tsplitsing bij verkeersspiegel gaat u R. Negeer
zijweg links. Aan de Y-splitsing gaat u R (rood)
over de doodlopende weg. De weg wordt een
grindweg met links mooi uitzicht. Negeer twee
veldwegen rechts. Aan de 3-sprong bij zitbank en
links een naaldbos gaat u R en u passeert de
watertoren van Mont, het hoogste punt van deze
wandeling (255 m). Volg dan geruime tijd de weg
omlaag door het mooie landschap. Aan de 3sprong (10 km) gaat u L. (U bent hier al geweest).
Negeer na 25 m pad rechts. (U bent hier eerder
uitgekomen).
6. Na 100 m passeert u een zitbank met
schitterend uitzicht. Volg dan geruime tijd RD
(wit-rood/geel/groen) de weg door het bos omlaag
Aan de 3-sprong gaat u R (wit-rood/geel +) over
het brede bospad. Let op! Tegenover stenen
gebouw/waterreservoir gaat u L het stenen trapje
omlaag en volg dan het smalle paadje langs een
weiland omlaag. (Rechts ziet u een prachtig dal).
Aan de asfaltweg gaat u L (geel +) omlaag. U
komt weer in Comblain au Pont. Aan de 3-sprong
bij huisnr. 2 gaat u L. Aan de kruising loopt u RD
langs huisnr. 12. Aan de T-splitsing voor de
Ourthe gaat u R. Tegenover de brug gaat u R
(Place le Blanc). U passeert een bakker met
lekkernijen en dan komt u weer bij de kerk (12
km). Ga R langs het museum. Aan de 3-sprong
gaat u RD (Rue des Grottes) richting Mont.
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7. Volg de weg omhoog. Aan de rotonde gaat u L.
Meteen daarna aan de Y-splitsing gaat u R (Rue
des Grottes) richting Mont. Aan de 3-sprong gaat
u L de weg omhoog richting Grotte de l’Abime.
De weg maakt twee haakse bochten en loopt (witrood)
steil omhoog het bos in. Aan de
parkeerplaats en gebouw gaat u RD (wit-rood/
geel/groen) het bospad omhoog.
(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).
Volg het steile pad omhoog en boven gaat u RD
over de veldweg. De veldweg buigt naar rechts
richting grote hoeve. Boven buigt de weg naar
links en voor de poort van de hoeve gaat u L over
de asfaltweg. Even verder wordt de asfaltweg een
grindweg (groen). Aan de 3-sprong, waar een
hoge haag begint, gaat u RD (wit-rood) over de
veldweg. Volg dan het stenige pad omlaag door
het bos.
Beneden wordt de pad/weg een
asfaltweg. Aan de 3-sprong bij zitbank gaat u RD
(wit-rood) omhoog. Boven buigt de weg naar
links en wordt een grindweg. (Links ziet u de hoeve
waar u vandaan komt).
8 Boven aan den verharde kruising gaat u R (witrood/geel) over de asfaltweg. Bij picknickbank
loopt u het bos in en ga dan na 20 m bij
afsluitboom over het bospad. Negeer zijpad
rechts en volg het bospad omlaag. Beneden in
het bos gaat u aan de 3-sprong L. Aan de
asfaltweg gaat u R.
(Een eind verder kunt u bij een zitbank scherp R het
pad omlaag lopen om de kalksteengroeve te
bekijken).
Aan de 3-sprong gaat u en volg de steile weg
omhoog. (Laatste klim van de dag). Bij boerderij
volgt u nog even de betonweg omhoog. Boven
aan de 3-sprong, waar u prachtig panorama heeft,
loopt u RD de weg omlaag. De weg buigt naar
rechts. Vlak daarna aan de 3-sprong gaat u L
richting Géromont. Let op! Na 50 m, tegenover
een huis met witte pilaren, gaat u R (wit-rood/
wit/groen) over het smalle paadje
Steek de
grindweg over en loop RD (wit-rood/groen)het
stenige pad omlaag. Beneden neemt u de eerste
veldweg R. Aan de T-splitsing gaat u L over de
smalle asfaltweg, die een grindweg wordt die
geruime tijd RD omlaag volgt. Steek de
doorgaande weg over en loop RD over de inrit
van de camping. Aan de 3-sprong gaat u L terug
naar de camping. In het seizoen kunt u bij de
cafetaria lekkere Vlaamse frites eten.
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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.

