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Tijdens deze panoramische Ardennentocht wandelt u omhoog richting Izier.  Dan omlaag naar het leuke 
dorp Ferrières waar enkele terrasjes zijn.  De terugweg gaat door een mooi dal naar My en over een 
panoramische veldweg omlaag naar Vieuxville.  Onderweg heeft u enkele prachtige panorama’s op de 
Ardennen. Neem zelf proviand mee.  Aan het eind is een mooi terras bij de herberg.  (Geopend weekend 
vanaf 15.00 uur).   TIP: Blijf lekker slapen bij de gastvrije Nederlandse eigenaars en doe de volgende dag 
nog een van de 10 routes van de herberg. 
 

http://www.wandelgidsardennen.nl/
http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
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Startpunt: Herberg Au Vieux Logis, Route de Logne 1 Vieuxville – Logne.  . Parkeer links t.o.ver de herberg. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

15,55 km  4.30 uur  218 m  320 m 
 

 
 

557. VIEUXVILLE - Logne 15,5 km  
 

1.   Met uw rug naar de herberg gaat u L. Aan de 
kruising gaat u R. Aan de doorgaande weg gaat u 
R en neem dan de eerste weg L (Rue du Ravet).    
Aan de kruising bij brug gaat u R over de 
grindweg.  Na 30 m gaat u bij wit huis L het 
bospad omhoog.  Bij parkeerplaats voor groot wit 
huis gaat u R (wit-rood) het bospad steil omhoog.  
Aan de Y-splitsing gaat u L (wit-rood/rood) 
omlaag.  Aan de 3-sprong gaat u L (wit-rood) 
verder omhoog.  Aan de Y-splitsing gaat u R en 
boven buigt het pad links langs een afgrond. U 
passeert een infobord en volg het bospad.  Aan 
de asfaltweg gaat u R (rood) en volg enige tijd 
deze weg (rood).  Waar het wegdek verslechtert, 
loopt u de provincie Luxembourg in.   
 

2.   Aan de kruising gaat u L (wit-rood) over de 
veldweg, Negeer veldwegen links en dan loopt u 
door het bos.  Aan de T-splitsing met mooi 
uitzicht gaat u R (wit-rode X) over de asfaltweg.  U 
passeert een huis. Aan de volgende T-splitsing 
gaat u R.  Na 50 m gaat u L de veldweg omhoog 
langs een haag.  Aan de 3-sprong bij veldkruis 
gaat u RD verder omhoog.  (U passeert een zitbank 
met rechts uitzicht op de kerk). Volg nog enige tijd 
de weg en neem dan het eerste graspad L.  Bij de 
eerste huizen gaat u aan de doorgaande weg L.  
Meteen voorbij huisnr. 59 gaat u L (Rue des 
Savenîres) over de veldweg.  Vlak voor houten 
huis gaat u R over het bospad. Volg het pad 
omhoog en boven volgt u het smalle graspad. 
Aan de asfaltweg gaat u L.      
 

3.   Een eind verder voor hoge mast bij 
waterreservoir gaat u scherp L over de stenige 
veldweg met rechts het reservoir.  De veldweg 
wordt een graspad dat in de zomer flink begroeid 
kan zijn.  Daarna wordt dit graspad een smal 
grindpaadje.  Het paadje wordt weer een veldweg 
met mooi panorama op Ferrières.  U loopt 
Ferrières binnen en neemt dan  de eerste weg R 
langs huisnr. 20. Beneden aan de omgekeerde Y-
splitsing gaat u R.  Aan de 3-sprong gaat u L 
(Voie du Thier).  Aan de volgende 3-sprong loopt 
u RD omlaag door de Chemin du Vieux Thier.  Bij  
garage gaat u aan de 4-sprong bij zitbank, een 
mooi plekje na 7,7 km, RD  omlaag langs huinr. 5.  
Let op!  Waar u 100 m verder rechts een huis met 
klimop ziet, gaat u L naar de garagepoort en ga 
dan R over het gras vlak voor het huis langs. Volg 
RD (wit-rood) het graspad.  (Meteen na het huis 
heeft u links mooi uitzicht).  Loop het bospad 
omlaag, ga door 2 draaihekjes en volg het smalle 

graspaadje, dat later langs een haag naar 
beneden loopt. (Let op uw hoofd bij overhangende 
takken!).   
 

4. In het centrum van Ferières (8,5km) gaat u L de 
weg omlaag.   
 

(Als u hier R gaat, dan komt u aan een leuk plein 
(Place de Chablis) met terrasjes en zitbanken waar u 
iets kunt drinken (dinsdag gesloten).   
 

Beneden aan de 3-sprong gaat u RD en meteen 
daarna aan de Y-splitsing gaat u R.  U passeert de 
kerk die u van binnen kunt bezichtigen (mooie 
preekstoel).  Loop nog 50 m RD en ga tegenover  
zijweg links R over het graspad langs de 
boerderijsilo.  Ga door het draaihekje en ga dan 
schuin rechts door het volgende draaihekje.  
(soms moet u over een stroomdraad stappen).  Volg 
dan het graspad links van het muurtje en de 
schuur.  Volg het graspad tot aan de hoek van het 
bos. Loop nog even RD over het gras en na 25 m 
gaat u L (blauw +) over het bospad.  Aan de  
asfaltweg gaat u RD en steek de brug over.  U 
passeert een mooi huis aan een meertje. Aan de 
doorgaande weg gaat u L (wit-rood).   
 

5.   Na 150 m gat u L (wit-rood) over de asfaltweg, 
die bij woning onverhard wordt. Vlak daarna aan 
de Y-splitsing gaat u L (wit-rood/bauw kruisje). 
Volg geruime tijd het pad door de bosrand met 
links een langgerekt weiland.  U passeert een 
grote hoeve en volg dan verder de asfaltweg.  
Aan de ruime 3-sprong gaat u R (rood-witte X) 
omhoog.  U passeert een stenen wegkruis uit 
1717.  Boven aan de 3-sprong bij boom en 
Mariabeeldje gaat u RD over de grindweg. (Rechts 
ziet u de kerk van My).  U passeert de eerste 
huizen van My. Aan de T-splitsing gaat u R over 
de asfaltweg richting kerk.  Bij bord “Zone” gaat 
u L (Zone) langs de kerk. Aan de T-splitsing bij  
dikke eik gaat u R en volg de weg omhoog.  
 

6. Steek de voorrangsweg over en loop RD de 
asfaltweg omhoog.  Boven aan de T-splitsing 
gaat u L langs huisnr. 14. Bij huisnr. 17a gaat u R  
omhoog.  Volg dan RD het graspaadje en dan het 
mooie holle pad. Boven aan de 4-sprong gaat u L 
over de smalle asfaltweg.  Aan de kruising bij  
wegkruis en zitbank gaat u RD over de asfaltweg.  
 

(Als u hier 50m naar links loopt heeft u een mooi 
panorama over de hele wandelroute).   
 



  blz 3 van 3 

 

De weg wordt onverhard en loopt langs de 
bosrand.   
 

(Bij  zitbank heeft u prachtig uitzicht, een 
genietplekje).   
 

Volg geruime tijd de panoramische veldweg 
omlaag. Beneden aan de asfaltweg gaat u L. 

Negeer de eerste weg rechts (Clos du Houilleur). 
100 m verder aan de 3-sprong bij zitbank gaat u R 
over de smalle asfaltweg en negeer meteen 
zijweg rechts omhoog.  Na 50 m gaat u aan de Y-
splitsing L omlaag.  Beneden  aan de kruising 
gaat u  R terug naar de herberg. 

 

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.   
 
 


