
595. BOMAL – (Durbuy) 17,3 km  
                                  

 



  blz 2 van 3 

 

Tijdens deze pittige dagtocht door de Ardennen wandelt u naar het kleinste stadje van België, Durbuy. Dan 
klimt u over de rotsen omhoog naar het stadje Barvaux.  De terugweg gaat door de bossen en een mooi 
bergpaadje langs de Aisne. Aan het eind is nog een mooi park. Onderweg is er veel te zien.  De route biedt 
enkele fraaie panorama’s op de Ardennen.  In Durbuy en Barvaux ligt voldoende horeca voor een pauze.   
TIP: Blijf lekker slapen in een huurcaravan of chalet en doe de volgende dag nog wandeling 594 of 557. 
 

Startpunt: Camping Taverne International, Pré Cawiai 3, Bomal. 
(U rijdt in Bomal via de brug de Ourthe over en ga meteen na de brug L het weggetje omlaag langs de Ourthe. 
Parkeer meteen R op de parkeerplaats. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

17,34 km  5 uur  122 m  460 m 
 

 
 

595. BOMAL – (Durbuy) 17,3 km  
 
1.   Met uw rug naar de parkeerplaats gaat u R 
naar de camping en volg het betonnen pad langs 
de taverne. Loop onder het spoorwegviaduct 
door. Aan de T-splitsing gaat u R over de 
asfaltweg.  Aan de 3-sprong voor doodlopende 
weg gaat u R.  Aan de doorgaande weg gaat u L 
(wit-rood).  Aan de 3-sprong bij wegwijzers RD 
(wit-rood).   
 

(Volg nu een groot deel van de route de wit-rode 
markering tot in het centrum van Barvaux).  
 

Na 100 m gaat u schuin R de bosweg omhoog.  
Waar de weg een lus naar rechts maakt, gaat u L 
over het bospad. Volg het bospad omhoog en 
dan loop dan RD het paadje omhoog door de 
weilanden.  Op de hoek van de afrastering gaat u 
L en bij de volgende hoek gaat u R langs de 
afrastering omhoog.  Blijf boven in het weiland 
RD lopen. Aan de veldweg gaat u RD omlaag.   
 

2.   Steek de doorgaande weg over en loop RD het 
bospad omlaag.  Volg geruime tijd de bosweg. 
Aan de Y-splitsing gaat u R richting weiland.  
Loop dan RD langs de afrastering door het 
weiland richting bos. Steek via buis het 
waterstroompje over en ga meteen L.  Steek het 
beekje over, ga door een nauwe doorgang en 
loop dan RD het steile bospaadje omhoog langs 
de beek. Volg het pad omhoog. Boven komt u uit 
het bos en volg de veldweg verder omhoog.   
 

(Bijna boven heeft u links mooi uitzicht op de lus van 
de Ourthe).   
 

Aan de T-splitsing gaat u L over de veldweg.  U  
passeert enkele vakantiehuisjes. Aan de 3-sprong 
gaat u RD licht omhoog.  De veldweg wordt een 
asfaltweg. Aan de 3-sprong gaat u R langs enkele 
huizen.  Aan de volgende 3-sprong bij de huizen 
gaat u L langs huisnr. 72. U bent nu in Warre.   
 

3. Aan de 3-sprong bij mooie villa gaat u R 
richting Durbuy.  Negeer zijweg rechts. Aan de  T-
splitsing gaat u L omlaag.  Aan de Y-splitsing bij 
huisnr. 23 gaat u R en u verlaat het dorp.  Aan de 
3-sprong gaat u L over de veldweg, die u geruime 

tijd RD volgt over het plateau. De veldweg buigt  
links omlaag langs een zitbank en een weiland.  
Volg dan het bospad omlaag. Beneden aan de 
doorgaande weg gaat u R.  Aan de ruime 3-
sprong bijt wegwijzers gaat u L langs de 
doorgaande weg en de Ourthe.  Voorbij het 
plaatsnaambord Durbuy gaat u aan de Y-splitsing 
L langs de Ourthe.  U passeert het voormalige 
gemeentehuis van Durbuy.  Loop verder RD en 
links ziet u een mooie rots en voor u het 
imposante kasteel.  Aan de kruising bij 
wegwijzers gaat u L de brug over en loop RD 
langs de kerk.  Negeer zijstraatjes. Vlak vóór de 
brug gaat u L omlaag naar de kiosk op het plein.  
 

(Hier liggen veel horecazaken om te pauzeren.  Gek 
dat hier vroeger de Ourthe onder de brug door 
stroomde).    
 

4.   Ga R langs de kiosk en ga dan meteen door  
de eerste straat L langs huisnr. 4.  Neem de 
meest linkse weg en loop het trappenpad 
omhoog.  Loop dan het steile rotsachtige pad 
omhoog tot bij een uitkijkpunt met mooi uitzicht 
op Durbuy. Loop verder omhoog tot boven aan 
de asfaltweg.  
 

(In het vakantieseizoen kunt u even R gaan en daar 
de toren beklimmen voor een mooi panorama).  
 

Boven aan de  asfaltweg gaat u L. (U volgt nog    
steeds de wit/-rode markering).  Negeer zijweg 
rechts. Aan de kruising gaat u RD. Aan de T-
splitsing voor huisnr. 22 gaat u L over de 
asfaltweg.  Voorbij het laatste huis (nr. 34) gaat u  
R over de grindweg.  Negeer zijweg rechts. 
Voorbij de sportvelden buigt de weg naar links.   
Volg nu zeer geruime tijd deze weg. Aan de 3-
sprong bij zitbank gaat u R omlaag.  Al snel heeft 
u mooi uitzicht op het stadje Barvaux.  Aan de 
kruising gaat u bij afsluitboom RD omlaag.  
Negeer zijwegen en volg de weg RD omlaag.  
Beneden bij halve rotonde gaat u RD langs 3 
zitbanken. Aan de 3-sprong bij oude kapel loopt u 
RD langs de doorgaande weg richting Liège.  
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Negeer zijweg links. Aan de rotonde in Barvaux  
gaat u RD richting Aywaille.   
 

5. Aan de rotonde bij de kerk neemt u de tweede 
weg R richting de E25.  
 

(U loopt dus links langs de kerk. U verlaat hier de 
wit/rode route. Hier aan de rotonde ligt links de 
Taverne du Centre).   
 

Na 50 m passeert u een bakker met lekker gebak.  
Bij huisnr. 16 passeert u het VVV-kantoor.  
Negeer zijweg links. Aan de ruime 3-sprong bij 
wegwijzers gaat u L richting E25.  Voorbij het 
laatste huis loopt u RD langs de doorgaande weg.  
Neem nu de eerste weg R richting Heyd langs een 
tankstation.  Loop het dorp uit en volg geruime 
tijd de asfaltweg RD. Aan de 3-sprong voor mooie 
villa gaat u R onder het spoorwegviaduct door.  
Ga dan meteen L (rood) over het onverharde pad.    
 

(U komt bij een leuk hoekje met aparte bomen en 
een bruggetje).   
 

Steek het bruggetje over en volg RD (rood) het 
brede bospad omhoog.  Aan de Y-splitsing gaat u 
R (rood) omhoog.  Er volgt nu een lange klim over 
deze Romeinse bosweg. U komt uit het bos en 
volg het graspad onder de hoogspanningskabels 
door. (Links heeft u mooi panorama).  
 

6.  Aan de verharde kruising bij oude zitbank gaat 
u L de weg omlaag door het mooie dal.  Aan de 3-
sprong RD gaat u over de grindweg, die u  
geruime tijd RD volgt. Aan de kruising van 
veldwegen gaat  RD het pad omlaag, dat u  
geruime tijd RD omlaag volgt. Beneden gaat u R 
en via brug steekt u de Aisne over volg dan het 
smalle pad.  Houdt R (wit-rood) aan over de 
veldweg.  Aan de doorgaande weg gaat u L langs 
de huizen.  Neem nu de eerste weg R (Lagelire).  
Aan de 3-sprong gaat u RD (groen) langs een 

zitbank.  Bij een wit elektrohuisje buigt de weg 
scherp links omhoog en volg de weg richting  
rotsen. Beneden aan de 3-sprong gaat u R over 
de doodlopende weg.   
 

7.   Let op!  Na  20 m gaat u L over het graspad 
gelegen achter de woning en ga dan R het smalle 
bospaadje omhoog. (zie ook extra routekaartje).  
Negeer zijpaadje links en loop het steile bospad 
helemaal omhoog. Bij roestige paal gaat u L 
omhoog naar een wit/grijs huis. Aan de T-
splitsing vlak voor dit huis gaat u L het smalle 
paadje omlaag.  Aan de 3-sprong bij betonnen 
paal RD.  Bij uitzichtpunt draait het pad scherp 
links terug en negeer meteen zijpad rechts steil 
omlaag.  Blijf het pad zigzaggend omlaag volgen. 
Bij rotspunt gaat u R de stenen trappen omlaag. 
Volg het pad door een rots boog. (Links beneden 
stroomt de Aisne). Even verder passeert u bij rots 
een houten vlonderbrug en volg het bospad.  Aan 
de Y-splitsing, met boom in het midden, gaat u L  
verder omlaag langs de Aisne. Steek de L de brug  
over en ga meteen R langs de sportvelden.   
 

8. Bij “Romeinse” brug gaat u R de brug over en 
ga dan L over het pad langs de beek.  Voorbij  
sluisje gaat u L de brug over en ga dan R over het 
grindpad gelegen tussen water.  Bij prachtige 2-
stammige boom  gaat u L de brug over en loop 
RD. (Hier heeft  u rechts mooi uitzicht op het kasteel). 
Aan de kruising gaat u R en houd meteen links 
aan richting Durbuy.  
 

(Ga hier niet op zo’n terras aan de drukke 
verkeersweg zitten maar doe dit bij de rustig gelegen 
taverne op de camping).  
 

Loop RD en via brug steekt u de Ourthe over en 
ga dan meteen L de weg omlaag. U komt weer bij 
de taverne , de sponsor van de wandeling, 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 Wandelgids Zuid-Limburg. Niets van deze wandelroute mag worden 

gekopieerd, verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.   
 


