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Tijdens deze pittige boswandeling met enkel kuitenbijters loopt u omhoog naar een schuilhut. Dan wisselt 
de route in bos en veldwegen met mooie panorama’s o.a. op het dal va de Lienne. Bij de camping is een 
terras en chalet. (Geopend elk weekend en vakanties, verder op afspraak.  Vanwege veel bos prima 
geschikt voor warme zomerdagen maar ook in de winter prima te doen vanwege de brede duidelijke paden.  
 

Startpunt: Camping Châlet Weekend, La Lienne 16  Stoumont-Rahier. Tel: 0032-80785950. 
De camping ligt aan de N645.   
 
U kunt ook starten in het dorpje Neuville. Adres Neuville 32, Stoumont. Met uw rug naar huisnr. 32 gaat u L. 
Ga dan verder bij ^^^^ in punt 2.  U kunt dan na bijna 7 km in de kantine van de camping pauzeren. U mag 
u eventuele meegebrachte broodjes hier bij een consumptie, o.a. koffie, bij de vriendelijke mevrouw 
opeten.  
 
 

PS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

13,03 km  3.30 uur 252 m  435 m 
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542. STOUMONT (Rahier) 13 km  
 
1. Met uw rug naar de camping steekt u de 
doorgaande weg over en gaat  R langs de 
doorgaande weg en u steekt even verder de 
Lienne over.  Na 400 m, in de bocht naar rechts, 
gaat u R over het  bospad, dat een stijgend 
bospad wordt met rechts een hoge rotswand en 
links een vijver, die gelegen is in de tuin van 
aardig optrekje. Na 300 m buigt het pad boven 
naar rechts en meteen daarna aan de 3-sprong  
bij bord “Ezès Hés alt 259 m” gaat u L (geel-
rood/groene rechthoek (rh)) richting Hé Dessous 
Fagnaus.  Negeer zijpaden en volg geruime tijd  
RD het stijgende en soms dalende bospad. Na 1 
km gaat u L (geel-rood) de smalle asfaltweg 
omlaag.  (U verlaat de groene rh) Na ruim 300 m 
gaat u R (geel-rood) de veld- grindweg omhoog, 
die na 100 mboven bij afrastering van weiland 
links omlaag buigt.  (Boven, waar de veldweg naar 
links buigt, verlaat u geel-rood). 50 m, na de bocht,  
loopt u bij plooibaar hek/vauwer van ingang 
weiland  RD het smalle bos- graspad, dat later 
een bos- grindpad wordt, omlaag. Na 500 m. 
einde pad, steekt u de greppel over en gaat u RD 
(iets schuin nar R) over het smalle onduidelijk 
pad. 20 m verder gaat u R het brede bospad 
omhoog, dat  meteen naar links buigt en dat u 
geruime tijd RD volgt. Na 600 m gaat u aan de 3-
sprong RD/L de bos- grindweg omlaag. Beneden 
aan de schuine T-splitsing gaat u R over de licht 
stijgende bosweg. 
 

2.  Aan de ruime ongelijke 4-sprong bij schuilhut 
met picknickbanken, een prima pauzeplek na 4 
km, gaat u L de bosweg omhoog, die na 100 m 
naar rechts buigt. Volg nu geruime tijd RD 
stijgende bosweg. Na 750 m gaat u aan de 3-
sprong RD/R het bospad omhoog. Na 100 m  
komt u boven bij ingang van weiland, dat 
inmiddels door natuurbeheer hermetisch is 
afgesloten met hoge afrastering.  
 
(U kunt hier bij de afgesloten ingang RD over het 
smalle bospad lopen met links het weiland. Let op! 
Een eindje verder is in het bos een lage draad 
gespannen, kijk dus goed uit. Aan het einde van het 
smalle bospad gaat u L en dan komt u bij hoge 
afrastering. Links van de dikke boom is een lage 
afrastering, waar u overheen kunt “klimmen”. Ga dan 
meteen R en loopt over het pad langs de afsluitbom. 
Meteen daarna bij de open in- uitgang van het 
weiland gaat u R de veldweg omhoog. Ga dan verder 
bij **** in dit punt.   
 
U kunt ook bij de afgesloten ingang van het weiland L 
door het bos lopen met rechts het weiland. Aan het 
eind van het weiland bij wilduitkijkpost klimt u bij 
stapel bandhout over de afrastering en loop dan door 

de linkerkant van het weiland. Bij de open in- uitgang 
van het weiland gaat u L de veldweg omhoog. Ga  nu 
verder bij **** in dit punt).  
 

**** die na 100 m een stijgende verharde veldweg 
wordt  met na bijna 400 m boven links mooi 
uitzicht.  Na bijna 600 m loopt u bij huisnr. 43 
Neuville binnen. Even verder aan de 4-sprong bij 
huisnr nr. 42 gaat u RD over de asfaltweg met 
links enkele aardig optrekjes, die aan de 
achterkant mooi uitzicht hebben o. a. op de 
kerktoren van de O. L. Vrouwekerk in Chevron. 
^^^^ Aan de 3-sprong bij huisnr. 30 en 
verkeersspiegel gaat u RD de asfaltweg omhoog 
en na 25 m gaat u R het bospad door de bosrand 
omhoog. Na 150 m gaat u boven bij de mooie met 
breuksteen gebouwde woning R  de asfaltweg 
omhoog.   
 

3. Meteen daarna buigt de asfaltweg bij het witte 
huis (huisnr. 120)  naar rechts en wordt een 
smalle asfaltweg met rechts mooi uitzicht.  
 

(Meteen links bij inrit van huisnr. 18 hangt links een 
St. Antoniuskapelletje aan boom).  
 

Aan de 3-sprong  bij huisnr. 110 gaat u RD over 
de doodlopende asfaltweg, die na ruim 150 m 
voorbij het laatste huis een veldweg wordt met 
rechts mooi uitzicht. Aan de 3-sprong gaat u RD 
(rode en groene rechthoek) over het pad dat even 
verder bij hoogspanningskabels een stijgend 
bospad wordt. Na 400 m, aan de ongelijke 4-
sprong, neemt u het middelste pad RD (rode en 
groene rechthoek). (De rode en groene markering 
wijst naar L, maar men bedoelt RD). Negeer 
zijpaden en blijf geruime tijd het bospad, dat later 
een dalend bospad wordt en na bijna 1 km voor 
weiland (prachtig uitzicht) links omlaag buigt, RD 
volgen.  Na 1,1 km gaat u beneden aan de T-
splitsing R (blauwe rh) de veldweg langs de 
afsluitboom omlaag richting Pont de Targron.  
 

(Na 200 m ziet u voor u de verte het dorpje 
Chession).   
 

Aan de T-splitsing gaat u L (blauwe rh) de 
asfaltweg omlaag met voor u mooi uitzicht.   
 

4. Na bijna 400 m, meteen voorbij 
waterpompstation Chessio,  gaat u  L de 
grindweg  omlaag. (U verlaat de blauwe rh). Meteen   
daarna aan de T-splitsing gaat u L (groene rh) de 
smalle asfaltweg omlaag.  Aan de 3-sprong gaat u 
R de grindweg omlaag, (U verlaat de groene rh).  
Negeer  zijpaden en volg geruime tijd de dalende 
grindweg, die na 400 m een dalende bosweg 
wordt, met voor u schitterend uitzicht   
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(Omlaag lopend ziet u na bijna 700 m links het dorpje 
Lorcé).  
 

Na bijna 1 km  gaat u beneden L de asfaltweg 
omlaag en negeer meteen doodlopende smalle 
asfaltweg rechts omlaag.  Vlak daarna voor of 
achter (u mag kiezen) het met breuksteen 
gebouwde hoogspanningshuisje gaat u R de 
bosweg omlaag. Meteen daarna aan de 
omgekeerde Y-splitsing loopt u RD (groene rh) 
omlaag.  Beneden aan de 3-sprong gaat u R 
(groene rh) de bosweg omhoog en u steekt 
meteen het beekje Ruisseau du Bois Marthy over.  
Na 100 m gaat u aan de 3-sprong R (groene 
rechthoek) de steile bosweg omhoog.   Volg nu 
geruime tijd RD de stijgende bosweg waarvan de 
eerste 100 m en bijna de laatste 100 m steil zijn.  
 

(Na 100 m ziet u rechts beneden een vijver) 
 

Na 800 gaat u boven aan de T-splitsing voor 
woning R (groene rh) de grindweg omlaag.  
 

5. Vlak daarna aan de 3-sprong bij zitbank gaat u  
L (groene rh) de smalle asfaltweg omlaag met  
links het mooie met breuksteen gebouwde huis.  
Na bijna 100 m,  vóór  huis met grote poort, gaat 

u R (groene rh) de grindweg omlaag en ziet u 
meteen links een leuk huisje.  Volg de grindweg, 
die meteen daarna bij houten stal, een dalende 
bosweg wordt en die na 300 m bij het beekje 
Ruisseau de la Pourrie Fontaine scherp naar links 
buigt, RD.  Na bijna 400 m gaat u aan de Y-
splitsing L (geel-rood) het bospad, dat later een 
dalende grindweg wordt, omlaag. (U verlaat de 
groene rh). Omlaag lopend gaat u na 700 m aan de 
3-sprong R (geel-rood) en vlak daarna aan de 3-
sprong gaat u L (geel-rood)  over het 
doodlopende pad en via smalle brug steekt u de 
28 km lange Lienne, een zijrivier van de Ambleve 
over en volgt u RD het pad.  Aan de doorgaande 
weg gaat u R en na 150 m komt bij de camping 
waar u nog iets kunt drinken.  
 
De eventueel meegebrachte etenswaren mag u, 
als u een consumptie (o. a. een kop koffie) 
gebruikt, in de kantine van de camping bij de 
vriendelijke mevrouw uit Vlissingen, die hier al 
bijna 40 jaar woont, opeten.  
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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.   
 

 
 


