542. STOUMONT (Rahier) 13 km
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Tijdens deze zeer pittige boswandeling midden in de Ardennen klimt u naar een schuilhut. Dan wisselt de
route in bos en veldwegen met mooie panorama’s op de Ardense bossen in het dal va de Lienne. Bij de
camping is een terras en chalet. (Geopend elk weekend en vakanties, verder op afspraak. Neem voldoende
eten en drinken mee en een wandelstok voor de steile afdaling. 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.
Neem de A2 Luik en volg Luxembourg. Neem afslag 47 Harzé en ga L. Volg de N616 door Lorcé richtig Stoumont.
Aan de T-splitsing R over de N 645 en neem dan de eerste weg R omlaag.
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542. STOUMONT (Rahier) 13 km
1.
Met uw rug naar de camping steekt u de
doorgaande weg over en ga R langs de weg. Na
40 m, in de bocht naar rechts, gaat u R over het
bospad langs een vijver en rotsen. Volg het
rotsachtige pad omhoog. Boven aan de Tsplitsing L gaat u (wit-rood). (Even verder staat
ook een groene rechthoek). Volg geruime tijd dit
hooggelegen bospad. Aan de verharde 3-sprong
gaat u L (wit-rood) de asfaltweg omlaag. Aan de
3-sprong, met links op boom een rood/witte X,
gaat u R (wit-rood) de veldweg omhoog. Aan de
T-splitsing voor afrastering gaat u L. (U verlaat
wit-rood). Loop door het gekapte bosperceel.
Loop het bos in en volg geruime tijd het brede
bospad. Daar waar het brede bospad eindigt voor
een greppel, gaat u RD en komt u op een smal
onduidelijk pad en loopt u over omgezaagde
boomstammen. 20 m verder bij breed bospad
gaat u R volg dit brede stijgende bospad/graspad
geruime tijd RD. Aan de 3-sprong gaat u L de
veldweg omlaag. Beneden aan de schuine Tsplitsing gaat u R over de veldweg.
2. Aan de ruime kruising bij schuilhut, een prima
pauzeplek na 4 km, gaat u L de bosweg omhoog,
die u geruime tijd RD volgt. Aan de 3-sprong,
waar de weg een lus naar links maakt, gaat u R
het bospad omhoog. Boven gaat u langs een
draad het weiland in en ga dan meteen R door het
weiland. Vanuit de rechterhoek gaat u circa 30 m
naar links en ga dan R over de veldweg. Blijf dan
de verharde weg omhoog lopen met links mooi
uitzicht. Aan de kruising bij het eerste huis in
Neuville gaat u RD over de asfaltweg. Aan de 3sprong bij huisnr. 30 gaat u RD omhoog. Na 20 m
gaat u R het bospad omhoog. Bij huisnr. 122
gaat u R over de asfaltweg.
3. Aan de kruising bij wit huis met nr. 120 gaat u
R. Aan de kruising RD over de doodlopende weg.
Voorbij 2 garages wordt de asfaltweg een

veldweg met mooi uitzicht. Negeer veldweg
rechts omlaag en blijf het bospad RD (rode
rechthoek) volgen. Volg het pad met rechts een
mooi panorama. Aan de ongelijke 4-sprong.
neemt u het middelste pad RD (rode rechthoek).
Blijf geruime tijd het bospad, dat later een dalend
pad wordt, RD volgen. Aan de T-splitsing voor
weiland gaat u L met rechts mooi uitzicht. Aan de
T-splitsing met mooi panorama gat u R over de
veldweg. (Links ziet u mooi een dorpje op een alm
liggen). Aan de T-splitsing gaat u L over de
asfaltweg.
4. Neem nu de eerste grindweg L omlaag. Vlak
daarna aan de T-splitsing gaat u weer L (groene
rechthoek). Aan de 3-sprong gaat u R de bosweg
omlaag. (U verlaat de groene rechthoek). Negeer
zijpaden en volg geruime tijd de bosweg omlaag.
Aan de asfaltweg gaat u L. Meteen voorbij
electrohuisje gaat u R de bosweg omlaag.
Beneden aan de 3-sprong gaat u R (groene
rechthoek) de bosweg omhoog. Na 100 m gaat u
aan de 3-sprong R (groene rechthoek) de steile
bosweg omhoog. (Boven ziet u rechts beneden
een vijver). Volg RD de stijgende bosweg waarvan
het laatste stukje steil is. Boven aan de Tsplitsing voor huis gaat u R over de grindweg.
5. Vlak daarna aan de 3-sprong bij zitbank en
schuin links mooi uitzicht over Stoumont, gaat u
L (groene rechthoek) over de asfaltweg. Vóór
huis (Nahoster) met grote poort gaat u R het
grindpad omlaag. Volg geruime tijd de bosweg
omlaag. Aan de Y-splitsing gaat u L (wit-rood op
achterkant links staande boom) het pad omlaag.
Beneden aan de 3-sprong gaat u R (wit-rood) en
meteen daarna aan de 3-sprong gaat u L over de
doodlopende weg.
Steek via brug de Lienne
over en volg het pad. Aan de doorgaande weg
gaat u R. U komt al snel weer bij de camping
waar u nog iets kunt drinken.
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