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Tijdens deze zeer panoramische Ardennentocht wandelt u rond het prachtige dal van de Lienne.  U 
passeert oude gehuchtjes/dorpjes als Bierleux-Haut, Chevron, Les Forges, Chauveheid,  Rahier, Meuville 
en Bierleux-Bas.  Tijdens de hele route heeft u schitterende uitzichten.  De hellingen zijn niet zo heel steil 
en de paden en de rustige smalle asfaltwegen zijn goed te lopen. In Les Forges is een café.  Loop i.v.m. de 
schitterende uitzichten de wandeling bij voorkeur bij helder weer Neem zelf proviand mee. Na 8 km staat 
een schuilhut en na 9 km bij de kerk in Rahier staan zitbanken, mooie pauzeplekjes.   
 

Startpunt: Camping Les Salins, La Lienne 49, Stoumont – Rahier. (tel : 0032-80785807). 
De camping ligt aan de N645.    
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

14,48 km  4 uur  166 m  400 m 
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547. STOUMONT (Rahier) 14,5 km  
 

1. Met uw rug naar de ingang van de camping 
gaat u L langs de doorgaande weg.  Na 200 m 
meteen voorbij huisnr. 54 en het beekje Rau du 
Pré de Neuville, dat hier in de Lienne stroomt, 
gaat u R de steile (kuitenbijter) smalle asfaltweg 
omhoog richting Bierleux- Haut. 
 

(100 m verder ziet u links beneden een eco-
huis/strobooghuis.  
 

Na 400 m voorbij huisnr. 25, met tegenover het huis 
een bakhuis, heeft u links het eerste mooie uitzicht).  
 

Na 700 m gaat u bij twee trafokasten L de 
verharde weg omhoog richting boerderij. Meteen 
daarna aan de 4-sprong, met rechts het bordje 
“Bierleux-Haut alt 303 m”  gaat u RD de veldweg 
omhoog met rechts en links stallen van de 
boerderij en links mooi uitzicht. 700 m verder 
loopt u bij hoogspanningskabels RD (iets schuin 
links) door het weiland omhoog. 200 m verder 
loopt u RD de veldweg/graspad omhoog, die na 
250 m een smalle verharde weg wordt met nog 
steeds prachtig uitzicht. Na 800 m, voorbij rechts 
boven gelegen ommuurde begraafplaats, loopt u  
het dorpje Chevron binnen. Vlak daarna aan de 4-
sprong bij huisnr 128  gaat u RD omlaag.  
 

2. Aan de volgende 4-sprong bij infobord en 
huisnr. 98 gaat u RD (geel-rood) steil (12%) 
omlaag.  
 

(Hier staat rechts de met breuksteen gebouwde Villa 
Jomar. Dit was oorspronkelijk de hoeve (1683) van 
de monniken van Stavelot, die in 1930 verbouwd is 
tot de huidige woning.     
 

U kunt hier R omlaag/omhoog naar de kerk lopen 
(150 m). Zeker even doen. 
 

Omlaag lopend passeert u beneden bij waterput een 
picknickbank. 
 

Boven komt u bij de mooie met natuursteen in nieuw 
gotische steil gebouwde Onze Lieve Vrouwekerk 
(1875) met de mooie glas-in-lood ramen.  
 

In het voorportaal staat de grafsteen (1768) van 
wethouder André Fabry en van zijn broer, die pastoor 
was.  
 

Meteen links op het kerkhof staan enkele oude 
bijzondere grafstenen. 
 

Links naast de kerk ligt de mooie kasteelhoeve. Het 
kasteel, dat bij de hoeve lag, is in 1944 door de 
Duitsers gebombardeerd).      
 

Na 250 m loopt u het dorp uit. 100 m verder gaat u  
bij verbodsbord L de stenen smalle trap omlaag 
en volg RD (geel-rood) het dalende stenige 
bospad. Na 200 m loopt u het trapje omlaag.  
Meteen daarna aan de doorgaande weg in het 
dorpje Les Forges gaat u L omlaag. 

 

(Als u hier R gaat, dan komt u  na 50 m bij  café les 
Forges met het mooie terras).   
 

Meteen daarna gaat u aan de 3-sprong R (geel-
rood) omlaag en u passeert meteen links La 
Chapelle de la Vierge aux sept douleurs/Onze 
Lieve Vrouw van de Wonderbare Medaille. Via 
brug steekt u de 28 km lange Lienne, een zijbeek 
van de Amblève over volgt u RD (geel-rood) de 
stijgende asfaltweg door Chauveheid. Negeer 
zijwegen. Na 500 m gaat u aan de kruising bij 
huisnr. 38 en bij verkeersspiegel L (groene 
rechthoek) de smalle asfaltweg omlaag, die na 
bijna 200 m een veldweg wordt met links prachtig 
uitzicht over het dal van de Lienne.  Na bijna 1 km  
steekt u waterstroompjes over.  
 

3. Bijna 100 m verder, voorbij alweer een 
waterstroompje,  gaat u aan de 3-sprong R het 
bospad omhoog. (U verlaat hier de groene 
rechthoek). Na 200 m verlaat u het bos en volgt u 
RD het stijgende graspad. (Kijk omhoog lopend ook 
nog eens achterom).  Steek na 600 m bij groot huis 
de asfaltweg over en loop RD over de stijgende 
veldweg met links prachtig uitzicht. Na 300 m 
gaat u bij gasleidingpaal X16 aan de 3-sprong RD  
langs en door de bosrand en na 250 m door het 
bos.   
 

(Hier bij gasleidingpaal ziet u schuin L in de verte het 
kasteel van Froidcour (1912-1919/nu hotel) in 
Stoumont). 
 

Na 500 m gaat u boven aan de 3-sprong bij 
wegwijzer en bordje “Les Zoulins alt 362 m” L 
(blauwe rechthoek) omlaag richting Rahier. Na 
150 m loopt onder de hoogspanningskabels door.  
 

(100 m verder bij het verlaten van het bos ziet u bij 
weiland links in de verte de stallen waar u in het 
begin van de wandeling tussen door bent gelopen). 
 

Aan de verharde 3-sprong gaat u R omlaag en u 
passeert meteen rechts een grote schuilhut met 
zitbanken (8,2 km). Negeer zijpaden en volg de 
dalende weg met even verder  links weer mooi 
uitzicht. Na 250 m loopt u het dorpje Rahier 
binnen.   
 

(In en rond Rahier passeert u de nodige gedichten, 
die op een leisteen staan). 
 

4. Voorbij de Salle Loisirs et Jeunesse en oude 
veedrinkbak gaat u aan de kruising met links een 
oorlogsmonument en rechts een zitbank, 
wegkruis en Mariabeeld op hardstenen sokkel RD 
de asfaltweg omlaag en u komt op een 
plein/parkeerplaats  waar een zitbank/afvalbak 
staat, een mooie pauzeplek na 9 km. Voor de St. 
Pauluskerk gaat u bij bordje “Rahier alt 300 m” L 
de grindweg omhoog met  rechts het kerkhof. 
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(De kerk stamt uit 1632 en de toren, die bij de vorige 
kerk hoorde, stamt  uit de 12e eeuw. Op het kerkhof,  
waar een dikke grote zomereik uit 1630 staat, staan 
tegen de kerkmuur oude bijzondere graven. Zeker 
even gaan kijken. Als u voor de kerk  R gaat en vlak 
daarna bij de ingang van de rijksmonumentale 
hoeve/versterkt huis R gaat, dan komt u meteen bij 
een restant van het voormalige kasteel van Rahier 
(17e eeuw/nu woonhuis). 
 

Voorbij het kerkhof en zitbank/afvalbak gaat u RD 
het graspad, gelegen tussen afrastering, omhoog 
met rechts weer prachtig uitzicht. Na bijna 1 km 
gaat u boven aan de 3-sprong bij zitbank en 
bordje “Au Fosses 362 m”  L de smalle asfaltweg.  
Meteen daarna gaat u aan de  3-sprong R (rode 
rechthoek) over de asfaltweg met rondom 
schitterend uitzicht o. a. rechts op de St. 
Hubertuskerk (1927) in Stoumont.  Negeer na 200 
m zijweg links omlaag richting Meuville.  Let op!   
400 m verder, waar de asfaltweg links omlaag 
buigt, gaat u meteen bij zitbank schuin L (geel-
rood) de veldweg omhoog richting Site des 
Sourcières (heksen verzamelplaats). Vlak daarna 
aan de 3-sprong bij bord “Rofthier alt 363 m” gaat 
u R/RD het graspad omhoog, dat naar links buigt 
en na 300 m een dalend graspad wordt met rechts 
nog steeds prachtig uitzicht. 
 

(U kunt ook hier L de grindweg omhoog gaan  
(afstand blijft hetzelfde) en u passeert dan  de Site 
des Sourcières, de zwavelhoudende plek waar 400 
jaar geleden de heksen van de streek bijeenkwamen 
om er hun sabbatten te vieren.  
 

Na 400 m passeert u het uitzichtpunt Rouge Thier, 
dat gelegen is op een hoogte van 395 m. Hier heeft u 
bij zitbank schitterend uitzicht. 
 

Na 1 km gaat u aan de T-splitsing L (geel-rood/rode 
en blauwe rechthoek) de grindweg omlaag.  Ga dan 
verder bij **** in punt 5). 
 

5.  Na 1 km  gaat u aan de 3-sprong (12 km) RD 
(geel-rood/rode en blauwe rechthoek) de 
grindweg omlaag.  **** 100 m verder aan de 4-
sprong bij wegwijzer, zitbank en bord “Meuville 
alt 344 m“  gaat u L de grindweg omlaag. Vlak 
daarna bij  wit huis (nr. 59) gaat u L (geel-
rood/rode en blauwe rechthoek) over de smalle 
asfaltweg en u loopt 100 m verder bij 
gedenksteen aan Léon Wietkin, Léon Martin en 

Raymond Defré, die hier op 11 sept 1944 door 
mitrailleurvuur gedood werden, door het dorpje 
Meuville omlaag. Beneden aan de 3-sprong bij 
wegkruis/kapelletje (1955)  gaat u R  (rood en 
blauwe rechthoek) de smalle asfaltweg omlaag en 
u verlaat de bebouwde kom. Na 150 m gaat u 
beneden voorbij stenen waterput R (geel-
rood/blauwe rechthoek) het (holle) bospad 
omlaag en even verder loopt u over een afstand 
van 200 m langs een waterstroompje. Negeer 
zijpaden. Na 900 m buigt het pad links omlaag en 
200 m verder beneden bij huis (nr. 18) gaat u RD 
over de dalende asfaltweg.  (Rechts ziet u de 
heuvel die u dadelijk gaat beklimmen...). Beneden 
aan de T-splitsing gaat u R omlaag. Beneden aan 
de doorgaande weg  bij chambre d’ hôtes “Moulin 
Rahier” gaat u L en u steekt weer de Lienne over.  
 

6. Meteen na de brug gaat u R (geel-rood/groen 
en blauwe rechthoek) de smalle asfaltweg 
omhoog (kuitenbijter). Na 400 m gaat u boven aan 
de 3-sprong in Bierleux-Bas bij huizen RD de 
doodlopende weg omlaag, die 100 m verder 
voorbij het laatste huis (nr. 9) een dalend graspad 
wordt.  100 m verder waar links het bos eindigt en 
voor ingang van weiland, gaat u L het bospad 
omhoog.  
 

7. Na 100 m gaat u boven aan de T-splitsing R 
over het brede gras- bospad. Negeer na 150 m 
zijpad rechts omlaag en volg het brede graspad 
dat links omhoog buigt. Boven aan de smalle 
asfaltweg in Bierleux-Haut gaat u R langs het 
witte huis (nr. 25) met daar tegenover een 
bakhuisje, omlaag.  (U heeft hier in het begin van de 
wandeling gelopen).  
 

(Meteen links in weiland ziet u een joert. Een joert is 
een ronde tent die vooral wordt gebruikt voor 
bewoning door rondtrekkende nomaden, die 
schapen, geiten, kamelen en/of paarden houden en 
die leven in de koude droge steppegebieden van 
Centraal-Azië/Mongolié) 
 

Voorbij huisnr. 8 ziet rechts beneden weer het eco-
huis).  
 

Na 400 m gaat u beneden aan de doorgaande weg 
L en na 200  komt u weer bij de ingang van de 
camping. 

 
Samenstelling route: Jan Nobbe  
 

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.   
 

 
 
 
 


