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Tijdens deze zeer pittige boswandeling midden in de Ardennen begint u met een flinke klim van 200m naar 
Haute Monchenoule.  Dan omlaag naar het Ardennenplaatsje Trou de Bra.  Dan volgt nog een klim door de 
prachtige naaldbossen en weer omlaag naar het dal van de Lienne. U passeert het dorpje Grand Heid.  
Onderweg heeft u enkele prachtige panorama’s op de Ardennen. Neem zelf proviand mee.  Aan het eind is 
een mooi terras bij de brasserie.  (Geopend wo t/m zo vanaf 10.00 uur).  
 

Startpunt: Brasserie Le Relais des Pêcheurs, Neufmoulin 54 Chevron (Stoumont).  (Aan de N66). 
Rechts van de brasserie is een grote parkeerplaats. 
Neem de A2 Luik en volg Luxembourg. Neem afslag 48 en ga L richting Malmedy. Aan de rotonde RD. Blijf deze 
weg volgen tot u bij de brasserie komt. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

13,91 km  4 uur  214 m  433 m 
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551. STOUMONT (Chevron) 13,9 km  
 

1.   Met uw rug naar de brasserie gaat u R langs 
de weg. Na 50 m gaat u aan de kruising L langs 
huisnr. 53.  Aan de 3-sprong met doodlopende 
weg gaat u L omhoog en volg geruime tijd de 
stijgende asfaltweg.  Boven voorbij huisnr. 41 
gaat u aan de 3-sprong bij elektriciteitshuisje R 
over de veldweg met rechtst mooi uitzicht.  Volg 
de weg door het bos en negeer zijpad rechts.  
Aan de 5-sprong gaat u R langs een ijzeren hekje.  
Aan de Y-splitsing bij afsluitboom gaat u L  
omhoog.  Volg geruime tijd de bosweg. Vlak voor 
een open gekapt stuk bos gaat u aan de 3-sprong 
RD.  Aan het eind van het open stuk gaat u aan de 
Y-splitsing L omhoog en volg zeer geruime tijd de 
stijgende bosweg tot u aan de linkerzijde weer 
een open stuk gekapt bos ziet met een 
uitkijktoren.   
 

2.   Ga hier aan de 3-sprong RD over het graspad. 
Aan de T-splitsing gaat u R over de grindweg.  
Aan de T-splitsing voor huizen in Grand 
Monchenoule gaat u L de grindweg omhoog.  
Boven aan de 3-sprong voor naaldbos gaat u R.  
(U heeft nu 198 m geklommen).  Aan de 3-sprong 
bij wegwijzer gaat u L over de bosweg door het 
naaldbos.  Volg de bosweg omlaag, die een 
graspad met mooi uitzicht wordt. (Rechts in de 
verte ziet u het kerkje van les Villettes (wandeling 
522)).  Aan de veldweg gaat u L verder omlaag.  
Bij huis loopt u RD over de asfaltweg. Negeer  
veldweg rechts.  Volg de weg omlaag langs  
huizen  
 

3. Bij  wit huis met prachtige dikke eik van meer 
dan 6 m omtrek gat u L over de inrit langs het 
huis. (Het uitzicht is hier schitterend. De bewoners 
van het huis spreken Nederlands). Loop RD (wit-
rood) over het bospad.  Aan de T-splitsing voor  
achterkant huis gaat u R het graspad omlaag.  
Beneden bij schuur gaat u R (wit-rood) de 
asfaltweg omlaag.  Aan de 3-sprong bij huisnr. 7 
waar u rechts een mooie kapel ziet, gaat u L naar 
de voorrangsweg.  Steek deze weg over en loop 
RD over de asfaltweg. U steekt de Lienne over en 
meteen daarna aan de 3-sprong gaat u RD (wit-

rood).  Negeer zijweg rechts.  Aan de 3-sprong bij 
verkeersspiegel bij huis gaat u RD (wit-rood) over 
de doodlopende weg richting Derrière les Thiers 
en volg de weg omhoog. Bij huisnr. 3 gaat u RD 
(wit-rood) de grindweg omlaag.   
 

4.  Na 100 m gaat u de 3-sprong R.  U loopt nu het 
kleine rondje.  Volg enige tijd het bospad en 
neem het eerste bospad scherp R (geel op boom).  
Boven in het bos negeert u inrit links.  Bij het 
eerste huis gaat u R over de asfaltweg en volg de 
asfaltweg omlaag.  
 

(Omlaag lopend heeft u links prachtig uitzicht.  in de 
verte ziet u het witte huis met de dikke eik). 
 

Bij huisnr. 3, hier bent u al geweest,  gaat u R het 
grindpad omlaag. Na 100 m gaat u aan de 3-
sprong L (wit-rood).  Negeer inritten en steek via  
bruggetje de beek over. Volg verder het bospad.  
Volg dan RD (wit-rood/gel) het bospad.  Nu volgt 
een lange steile klim.  Boven aan de kruising, met 
links een open stuk, gaat u RD.   
 

5.   100 m verder aan de 3-sprong gaat u (wit-
rood/geel) R het pad omlaag.   Volg het bospad 
omlaag dat bij het eerste huis een asfaltweg 
wordt.  Aan de kruising bij huisnr. 6 gaat u RD de 
weg omlaag. (U verlaat wit-rood).  U bent in Grand 
Heid.  Aan de T-splitsing voor houten schuur gaat 
u R.  Negeer zijweg links en u passeert een 
modern houten huis.  Aan de 3-sprong voor 
huisnr. 20a gaat u RD (wit-rood) de veldweg 
omlaag.  Een eind verder ziet u aan de linkerzijde 
een tuinhuisje en dan buigt de weg naar links.  
 

6. Negeer hier zijpad rechts.  Volg de veldweg 
omlaag langs een gekapt stuk bos.  Aan de Y-
splitsing,, met rechts een rood/witte X, gaat u L s 
omlaag.  Aan uw rechterzijde ziet u weer een 
open stuk gekapt bos. Aan het eind aan de 3-
sprong gaat u R verder langs het gekapte bos.  
Beneden aan de asfaltweg gaat u L.  Loop de 
brug over en u komt weer bij de brasserie waar u 
nog iets kunt eten of drinken. 

 

Samenstelling route: Jan Nobbe  
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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.   
 
 


