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Tijdens deze panoramische Ardennentocht wandelt u een mooi stuk langs de Ourthe naar Hamoir.  Dan 
klimt u door de bossen omhoog en door een prachtig dal omlaag naar Hermanne.  Dan door open 
landschap weer omhoog en de laatste 4km gaan over een mooie panoramaweg met schitterend uitzicht op 
de Ardennen.  Aan het eind passeert u de beroemde rotsen van Sy.  De hellingen zijn niet steil maar wel 
lang, dit wordt echter beloond met prachtige panorama’s.  Neem zelf proviand mee.   Als u een tent of 
caravan heeft, maak er dan een leuk weekend van en doe de volgende dag wandeling 557. 
 

Startpunt: Camping  La Petite Différence, Rue de Luins 7 Sy - Ferrieres. De camping is gesloten. 
Parkeer tegenover het laatste terras/serre.  
 

http://www.wandelgidsardennen.nl/
http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
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GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

18,32 km  5.15 uur  165 m  303 m 
 

 
 

566. SY - Hamoir 18,3 km  
 

1.   Met uw gezicht naar de taverne gaat u L over 
de asfaltweg.  Voorbij het laatste huis aan de 
rotonde buigt gaat u R en volg dan het grindpad 
langs de Ourthe.  Loop onder de spoorbrug en 
volg verder het bospad langs de rivier.  U 
passeert een hoge rots en volg verder het 
onverharde pad langs de rivier. Aan de 3-sprong 
bij infobord negeert u zijpad rechts omhoog.  
Meteen daarna passeert u nog een rots.  Aan de 
Y-splitsing gaat u L vlak langs de rivier.  Bij de 
bosrand gaat u door het draaihekje en loop RD 
door het weiland langs de Ourthe.  Ga door de 
nauwe doorgang en blijf langs de rivier lopen.  Na 
geruime tijd gaat u bij afrastering door de nauwe 
doorgang en volg het paadje langs de rivier.   
 

2.   Aan het eind buigt het pad naar rechts en volg 
dan de asfaltweg langs een villa.  U passeert u  
oude kapel.  (Bij huisnr. 3 heeft u links mooi uitzicht 
op een kasteel).   Aan de 3-sprong gaat u L  
omhoog.  Na 50 m gaat u aan de 3-sprong L 
(Hameau de Lassus). Volg de RD (wit-rood) 
asfaltweg door het bos. Negeer zijweg links.  Na 
geruime tijd passeert u het eerste huis van 
Hamoir met nr. 2.  Volg de weg nog 300 m en ga 
dan aan de 3-sprong voor schuur L de weg 
omlaag.  Aan de voorrangsweg bij wegwijzers 
gaat u L naar het centrum.  Steek RD via brug de 
Ourthe over en ga dan meteen aan de kruising L 
omlaag.  (Rechts liggen enkele fraaie huizen met 
klimop).   
 

3. Aan de 3-sprong vlak voor brug gaat u vóór de 
brug R (wit-rood) over de eenrichtingsweg langs 
de beek (wit/rood).  Negeer zijweg rechts.  Waar 
bij de brug naar rechts buigt.  gaat u RD (wit-
rood) over het pad vlak langs de beek.  Aan de 
asfaltweg gaat u L langs huisnr. 158.  Aan de 3-
sprong bij politiebureau gaat u R over de 
eenrichtingsweg.  Aan de voorrangsweg gaat u L 
en u steekt de Néblon over.  (Even verder ziet u 
rechts een prachtig kasteel).  Neem het pad rechts 
langs de weg.  Steek de inrit naar het kasteel 
over. Let op! Na 20 m gaat u R het kasteelpark in 
en loop over het gras langs de boom met 
rood/witte markering.  Even verder gaat u L de 
schilderachtige brug over en ga dan meteen R 
(wit-rood) het bospad steil omhoog.  Blijf het pad 
RD (wit-rood) langs de beek volgen.   
4.  Bij dubbele wit-rode markering op boom 
neemt u het bospad schuin L steil omhoog.  
Tijdens deze langs klim passeert u een zitbank. 
Boven aan de T-splitsing gaat u R (wit-rood) over 
het brede bospad.  Aan de 3-sprong bij de 
bosrand gaat u RD over het graspad en volg het 

pad helemaal omhoog langs de bosrand.  Waar 
de bosrand eindigt, gat u RD et graspad door de 
velden omhoog.  Boven aan de3-sprong met mooi 
panorama gaat u RD over de smalle asfaltweg.  
Volg de weg door het prachtige dal omlaag en 
negeer 2 veldwegen rechts.  Vlak voordat aan de 
rechterzijde hoge struiken en bomen beginnen,  
gaat u L (geel) over het graspad.  Volg geruime 
tijd het pad tussen de weilanden door omhoog.  
Boven aan de 3-sprong bij hoogspanningsmast 
gaat u RD over de asfaltweg.    
 

5.   Aan de 3-sprong vlakt bij het dorp Hermanne 
gaat u L (rood). Volg de weg omlaag met rechts 
een mooi panorama. Beneden aan de 3-sprong bij  
huis gaat u L richting Verlaine en na 10 m gaat u 
R de smalle asfaltweg omlaag. Aan de T-splitsing 
voor  huis  gaat u L en u loopt door een klein 
gehucht. Volg de slingerende weg omlaag. 
Beneden gaat u R de brug over langs huizen.  
Vlak daarna loopt u bij kleine waterval RD de 
bosweg omhoog.  (Omhooglopend heeft u 
achteromkijkend een mooi panorama op het dal).  
Volg geruime tijd de weg omhoog. (Bijna boven 
heeft u links weer mooi uitzicht).  Boven volgt u de 
veldweg richting hoge zendmast.  U passeert een 
dikke boom met wegkruis in de boom en zitbank, 
een mooi plekje na 12 km.   
 

6. Aan het eind bij de kruising gaat u L over de 
asfaltweg.  Negeer eenrichtingsweg rechts naar  
school.  Negeer veldweg links. Aan de 3-sprong 
bij wegwijzers gaat u RD over het fietspad langs 
de weg omlaag.  Waar de reling naast het fietspad 
eindigt, gaat u aan de ongelijke 4-sprong bij 
zitbank L over de veldweg. Steek de doorgaande 
weg over en loop RD onder de 
hoogspanningskabels door richting Herbet.  
Negeer zijpad links en volg de mooie slingerende 
weg omhoog.  Boven aan de ongelijke 4-sprong 
bij zitbank gaat u L over de veldweg, die u  
geruime tijd RD volgt met rechts mooi uitzicht.  
Een eind verder wordt de veldweg een graspad.  
U loopt onder de hoogspanningsdraden door en 
volg de veldweg omlaag.    
 

7.   Aan de 3-sprong RD over de asfaltweg en 
negeer grindweg links.  U passeert een zitbank 
(16 km).  Waar de asfaltweg bij schuur naar links 
buigt,  gaat u RD over de veldweg.  Volg het 
graspad omlaag. Bij rechts staande 2 dikke eiken 
buigt het pad naar links.  Op de hoek van het bos 
loopt u even RD en ga dan RD (blauw) over het 
bospad.  Volg het steile bospad omlaag.  
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(Bij het eerste huis heeft u links uitzicht op de rotsen 
van Sy).  
 

Beneden aan de T-splitsing voor wit huis gaat u 
L.   De weg buigt naar rechts.  
 
8. Aan de 3-sprong vlak bij de Ourthe gaat u L 
langs de Ourthe.  
 

(Als u de bekende rotsen van Sy wilt bekijken ga hier 
dan R en volg het mooie pad een paar honderd 

meter langs de Ourthe, zeker de moeite waard! Loop 
hetzelfde stuk terug).   
 

Loop onder de spoorbrug door en ga meteen L 
het paadje omhoog.  Steek via (bijzondere) brug 
de Ourthe over.   Beneden aan de asfaltweg bij 
het viaduct gaat u L het dorp in.  (Aan de overzijde 
ziet u het oude stationsgebouw).   Volg de weg tot u 
weer bij het beginpunt komt. 

 

Samenstelling route: Jan Nobbe  
 
Auteur: Jos Wlazlo.  
 

Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij Wandelgids Zuid-Limburg. Niets van deze wandelroute mag worden 
gekopieerd, verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.   

 

 
 


