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Tijdens deze dagtocht door de Ardennen loopt u door de bossen omhoog en dan omlaag naar het dorpje 
Wéris waar u een kop koffie kunt drinken bij de brasserie La Pauze “Bio”.  (Open van vrijdag t/m dinsdag). 
Dan wandelt u met mooie uitzichten naar het dorp Erezée waar ook een café ligt dat dagelijks open is.  Dan 
volgt weer een klim door de bossen en via mooie panoramaweg loopt u omlaag naar Fanzel.  Ondanks het 
hoogteverschil is de wandeling niet zeer zwaar. Na veel regenval zijn de bospaden somsl drassig, doe dan 
hoge schoenen aan. TIP: Blijf lekker slapen in een van de mooie kamers en doe de volgende dag nog 
wandeling 557 of 566. 
 
 

http://www.wandelgidsardennen.nl/
http://www.wandelgidszuidlimburg.com/


 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

17,22 km  5 uur  174 m  446 m 
 

Startpunt: Chambres d’Hôtes La Rabouillere, Rue des Affruts 7,  Fanzel – Erèzee. 
 

Aan de kruising met Rue de Aisne rijdt u even RD (Rue des Affruts). Na 100 m gaat u L de grindweg omhoog langs 
huisnr. 9. Parkeer hier langs de kant).  
 

 
 

594. FANZEL (Erezée) 17,2 km  
 
1.   Loop de grindweg terug omlaag en ga dan L 
de asfaltweg omhoog.  Aan de 3-sprong gaat u 
RD langs woningen en volg dan de veldweg.  Een 
eind verder komt u bij een beekje en volg dan 
geruime tijd het bospad RD. 5 m voorbij 
waterstroompje gaat u aan de 3-sprong verder 
RD.  Meteen daarna (10 m) aan de Y-splitsing gaat 
u verder RD. Aan de volgende Y-splitsing gaat u 
R omlaag. Steek beneden het volgende 
waterstroompje over en volg het bospad geruime 
tijd omhoog. Negeer bijna  boven zijpad rechts.  
Het pad buigt naar links en ga dan aan de 
kruising RD door het donker naaldbos omhoog.  
Boven aan de T-splitsing gaat u L over de half 
verharde weg. Aan de 5-sprong loopt u RD 
(groene ruit).    
 

2. Neem nu de eerste brede veldweg L omlaag.  
Negeer zijpaden en volg de weg RD door het bos.  
Aan de ruime kruising gaat u RD over de brede 
zandweg. Na 40 m, bij groen kruisje op de boom, 
gaat u scherp R over het bospad. (Dus niet het 
tweede pad schuin rechts). Aan de kruising van 
bospaden gaat u L het paadje omhoog. Bijna 
boven gaat u L langs een groep keien. Loop 
achter de keien RD het paadje omlaag en u komt 
bij de rotspunt Wéris, waar u mooi uitzicht heeft.  
Ga rechts van de rots het paadje steil omlaag.  
Beneden aan de T-splitsing bij zitbank (Lit du 
Diable) gaat u L over de brede bosweg.  Aan de 
kruising van veldwegen loopt u RD tussen de 
weilanden door.  Aan de 3-sprong bij ijzeren hek 
RD.  Aan de 3-sprong bij woning gaat u RD over 
de asfaltweg.  Aan de kruising bij zitbank gaat u 
RD en volg de dalende weg.   
 

3. Beneden aan de kruising in het dorp Wéris gaat 
u RD langs de brasserie La Pauze “Bio”.  (U kunt 
hier een kop koffie drinken na 5,5 km).  Negeer  
zijwegen en loop RD door het dorp. Aan de 
kruising bij kapel gaat u L (Rue de Marlaine) de 
weg omhoog.  Negeer zijwegen en loop RD over 
de eenrichtingsweg het dorp uit.  Steek de  
voorrangsweg over en loop RD. Negeer zijweg 
rechts. Aan de 5-sprong met voorrangsweg loopt 
u RD (Rue Trois Fontaines). Negeer meteen 
veldweg links.  Volg nu geruime tijd de asfaltweg. 
Aan de kruising onder de elektriciteitsdraden 
gaat u RD.  Aan de 3-sprong bij zitbank RD.  Volg 
dan geruime tijd de stenige veldweg omlaag met 

rechts mooi panorama.  Beneden aan de kruising 
van veldwegen gaat u RD.  Aan de Y-splitsing bij 
dennenboomplantage gaat u L over de veldweg.   
 

4.  Aan de doorgaande weg gaat u R.  Na 100 m 
loopt aan de kruising RD.  Volg geruime tijd de 
dorgaande weg omlaag. Meteen voorbij het eerste 
links gelegen huis gaat u L de grasberm omlaag.  
Bj huisnr. 2 gaat u L de asfaltweg omlaag. Steek 
het beekje de Aisne over en volg de weg RD.  
Voorbij huisnr. 3 gaat u aan de 3-sprong R over 
het graspad. Volg het pad RD (wit-rood) omhoog. 
Neem nu het eerste paadje R (wit-rood). Aan de T-
splitsing gaat u R (wit-rood) over de brede 
bosweg. Een eind verder passeert u een mooie 
rotsformatie. Volg verder het bospad omlaag. 
(Rechts beneden stroomt de Aisne).  Beneden aan 
de T-splitsing gaat u L (wit-rood) de bosweg 
omhoog.  Negeer zijpad links en blijf het pad RD 
(wit-rood) volgen.    
 

5. Steek bij zitbank voorzichtig de doorgaande 
weg over en loop RD (wit-rood/Rue des 
Chasseurs Ardennais) de asfaltweg omhoog en u 
loopt het dorp Erezée binnen. Aan de T-splitsing 
gaat u L en u loopt langs de kerk. Aan de T-
splitsing gaat u L (Rue des Combattants.   (Voorbij 
huisnr. 15 kunt u rechts naar café Le Concordia 
lopen voor een kop koffie).  Bij kapel gaat u R over 
de doodlopende weg langs huisnr. 1. Neem de 
eerste weg R. Na 20 m loopt u RD het steile 
bospad omlaag.  Aan de kruising van bospaden 
gaat u RD het pad verder omlaag.  Bij woning  
loopt u de asfaltweg omhoog.  Aan de kruising 
voor huisnr. 6 gaat u RD.  Aan de 3-sprong bij 
stenen huisje loopt u RD de asfaltweg omlaag.   
 

6. Aan de 3-sprong met Rue de Nambléry gaat u 
RD.  Steek de Aisne over en ga dan meteen L de 
weg omhoog.  Na 30 m gaat u R (rode pijl) het 
bospad omhoog. (Het bos links is privégebied).   
Boven heeft u een mooi doorkijkje naar rechts en 
volg het bospad RD.  Negeer zijpaden en een eind 
verder passeert u een open stuk gekapt bos waar 
u mooi  uitzicht heeft. Boven aan de 3-sprong 
voor open veld gaat u R.  Blijf nu lange tijd deze 
weg RD volgen door de bossen en langs 
bosranden. U passeert een houten huis en volg 
verder RD de mooie panorama weg.   
 



 

7. Aan de kruising gaat u RD de bosweg omhoog.  
Aan de 3-sprong bij bordje “Fayhé” gaat u L 
langs een houten stam.  Blijf nu zeer geruime tijd 
de bosweg RD volgen, die later een veldweg 
wordt.  Volg de weg omlaag met voor u mooi 
uitzicht over het dorp Fanzel.  Na een zeer lange 
afdaling loopt u het dorp binnen.  Aan de kruising 

gaat u RD langs een zitbank en steek dan RD de 
brug over.  Aan de kruising bij wegwijzers gaat u 
RD (Rue des Affruts).  Na 100 m gaat u  L de 
grindweg omhoog langs huisnr. 9.  U komt weer 
bij Chambres d’Hôtes La Rabouillere.  
 

 
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.   


