598 GRAND BRU (Villers St. Gertrude) 16 km
(6,5 km + 9,5 km)
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Tijdens deze pittige dagtocht door de Ardennen wandelt u langs kronkelende beekjes door de bossen. Dan
loopt u een mooi stuk langs weilanden met mooi uitzicht naar de bedevaartkerk St. Antoine. Langs bossen
en velden daalt u weer af naar de herberg.
GPS-afstand 16000 m, looptijd 3.45 uur en hoogteverschil 195 m.

blz 2 van 3

U kunt kiezen uit 3 afstanden. Start voor alle afstanden bij punt 1.
Startpunt : Herberg Grand Bru, Grand-Bru 2, Villers Saint Gertrude.
(Neem de snelweg naar Luxemburg en afslag 48b Harre).

598 GRAND BRU (Villers St. Gertrude) 16 km
(6,5 km + 9,5 km
1. Vanaf de parkeerplaats gaat u R over de
doorgaande weg. Let op! Net voor de doorgaande
weg naar links buigt, ziet u rechts een bruggetje
over de beek.
(Degene, die 9,5 km loopt, gaat hier R het bruggetje
over en ga dan meteen R de over bosweg. Volg dan
de tekst vanaf punt 4).
Volg nog enige tijd de doorgaande weg. Negeer
bosweg scherp links. Circa 500 m verder gaat u
vlak voor rotsblokken (oranje streep) R het
bospaadje omlaag. Voor de beek gaat u L tussen
2 rotsblokken door en steek dan R de houten
brug over. Meteen na de brug gaat u L over het
pad langs de beek. (Rechts ziet u een grote rots).
Voorbij de grote rots rechts aanhouden. (U verlaat
dus de beek). Volg geruime tijd de weg door het
bos en later langs een weiland.
2. Aan de 3-sprong gaat u R (blauw kruis)
omhoog. Aan de Y-splitsing gaat u L (blauw
kruis). Aan de 3-sprong RD (blauw kruis). Aan
de volgende 3-sprong, met rechts een schuur,
verder RD (blauw kruis). Steek via vlonders de
beek over en ga dan R over het bospad. (U verlaat
hier de route van het blauwe kruis). Rechts stroomt
de beek. Negeer zijpad links omhoog en steek
het stalen bruggetje Bij de vijver gaat u L het
bruggetje over en volg het graspad met rechts de
vijver. (U passeert een zitbank). Steek het volgende
bruggetje over en ga R langs de vijver. Aan de Tsplitsing gaat u L de verharde weg omhoog.
Boven aan de 3-sprong gaat u L (blauw). Vlak
daarna aan de 3-sprong loopt u RD langs de
vakantiehuizen. Aan de 3-sprong bij zitbank gaat
u RD (Meerweg). Aan de 5-sprong bij stenen brug
neemt u de tweede weg R (Klaverpad) omhoog.
Voorbij het laatste huis volgt u RD het bospaadje
langs de beek. U komt aan een 3-sprong vlak
voor stalen bruggetje met rechts een klein trapje.
3. Als u wilt pauzeren of lunchen, kunt u naar
Auberge Le Hibou lopen (500 m). Open van
donderdag t/m zondag vanaf 12.00 uur. (Nederlands
eigenaar). Ga hier dan RD het bruggetje over en ga
meteen L over het bospad. Bij parkeerplaats RD
over de asfaltweg. Aan de kruising R (Dennenweg).
Voorbij de receptie ziet u links de auberge. Terugweg
naar het bruggetje: Met uw rug naar de auberge gaat

u R over de asfaltweg. Aan de kruising gaat u L over
de parkeerplaats. Volg dan RD het bospad en aan
het eind steekt u R het stalen bruggetje over.
Ga hier aan de 3-sprong R het trapje omhoog en
loop RD (blauw kruis) over het bospad. Na 100 m
gaat u aan de volgende 3-sprong L (blauw kruis)
het bospad omhoog. Aan het eind voor huisnr. 4
gaat u L over de weg. Aan de kruising gaat u L
(blauw kruis) over de brede bosweg. Negeer
bosweg rechts. Bij bosrand buigt de weg naar
rechts en dan buigt de weg links (blauw kruis)
omhoog het bos in. Volg geruime tijd RD (blauw
kruis) het dalende bospad. Beneden, waar de
blauwe route naar rechts buigt, gaat u RD het
bruggetje over. Aan de T-splitsing bij bruggetje
naar doorgaande weg gaat u L over de bosweg.
(Degene, die de 6,5 km loopt en degene die naar de
camping wilt, gaat hier RD over het bruggetje en gaat
da L over de weg naar de camping).
4. Na 50 m gaat u aan de 3-sprong L de bosweg
omhoog. Aan de Y-splitsing bij verbodsbord gaat
u R het bospad omhoog. Na een lange klim loopt
u boven langs een groot weiland. Waar het bos
eindigt, gaat u RD door het weiland langs de
afrastering. Aan het eind van het weiland gaat u
RD over de veldweg. Na enige tijd buigt de weg
rechts omhoog met rechts mooi uitzicht. Boven
aan de kruising van veldwegen gaat u RD.
Negeer zijpad links en volg deze weg omlaag.
Beneden aan de T-splitsing voor woning gaat u R
de asfaltweg omlaag. Beneden aan de 3-sprong
gaat u L richting Fays. Na enige tijd steekt u de
beek over en volg de asfaltweg omhoog (Rue du
Pouhon). Voorbij huis gaat u L (wit-rood) richting
autoweg E 25. Negeer zijwegen en volg geruime
tijd de verharde weg omhoog
5. Boven aan de T-splitsing bij bord E25 gaat u L.
Meteen daarna gaar u R de asfaltweg omhoog. E
asfaltweg wordt een veldweg. Negeer bospad
rechts en volg de veldweg omhoog. Aan de Tsplitsing bij bosrand gaat u L over de bosweg.
Negeer zijwegen en loop naar de bedevaartkerk
St. Antoine.
(Vlak voor de kerk kunt u L naar het cafetaria lopen
om te pauzeren (.Dagelijks geopend).

Volg de weg RD langs de kerk. Na 300 m, precies
tegenover het asielzoekerscentrum (2016), gaat u
bij verbodsbord R over de bosweg. Na 50 m gaat
u aan de 3-sprong RD door het bos. Negeer
bospad rechts en dan buigt het pad naar links.
Steek een waterstroompje over en ga 10 m verder
R het bospad omlaag langs het stroompje. Volg
het pad helemaal omlaag, Beneden gaat u via een
drassig stukje R over de bosweg. Negeer meteen
zijpad links. Volg zeer geruime tijd het bospad
omlaag met rechts de kabbelende beek.
6. Beneden komt u bij de beek (Doorwaadbare
plaats). Steek hier de beek over en loop RD.
(Liggen hier omgevallen bomen ga dan hier even R
door het struikgewas en na 10 m bij vakantiehuisje
steekt u L via stenen de beek over. Ga bij het
vakantiehuisje even L en na 10 m gaat u R de
bosweg omhoog).

blz 3 van 3
Na 100 m steekt u de doorgaande weg over en
loop RD de bosweg omhoog. Boven aan de
asfaltweg gaat u L. U loopt Fays binnen. **** (zie
alternatief). Neem vlak voor huis de eerste
veldweg L. Aan de T-splitsing gaat u R. Aan de
asfaltweg gaat u L omhoog onder de
elektriciteitsdraden.
****(Alternatief) Neem de eerste asfaltweg L (Rue de
la Vieille Forge). Aan de kruising gaat L en volg de
weg onder de elektriciteitsraden).
7. Bijna boven neemt u de eerste veldweg R langs
een afrastering van een dennenplantage. Negeer
zijpaden en volg de veldweg omlaag langs
weilanden met mooi uitzicht. Helemaal beneden
gaat u aan de kruising L de asfaltweg omhoog.
Aan de 3-sprong bij hoeve loopt u RD. Aan de Ysplitsing gaat u R omlaag richting Villers. Rechts
ziet u al de camping. Volg de weg omlaag tot u
weer
bij
de
herberg
komt.
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