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Deze echte boswandeling in de Ardennen gaat in het begin over goed begaanbare boswegen en u wandelt
naar de bergbeek Tro(s) Maret. Dan volgt een ruig stuk langs deze beek die in de winter verandert in een
woest kolkende rivier. Via lang smal vlonderpad door het veenmoerasgebied La Fagne du Fraineu komt u
bij de plek waar tot 1994 de kluizenaarswoning “Cabane du Negus” heeft gestaan. Via mooie bospaden
loopt u terug naar Hockai. Er zitten geen pittige hellingen in de route maar voor de ruige paden moet u wel
enige wandelconditie hebben. Neem voldoende proviand mee, er staan enkele banken onderweg. Bij nat
weer en in de winter zijn waterdichte schoenen of laarzen noodzakelijk. Ga nooit alleen en neem een
telefoon mee. want tijdens de wandeling komt u mogelijk niemand tegen.
TIP: Blijf lekker slapen in de B&B en doe de volgende dag nog wandeling 481 en 482.
Startpunt: B&B Le Randonneur, Rue Abbé Dossogne 25, Hockai/Stavelot Tel :0032-87846618.
(Als de B&B open is meld dan even bij de Nederlands eigenaars dat u de route gaat lopen). 5
U kunt ook starten vanaf de St Donatiuskerk aan de Rue de la Fohalle, nr 6. Loop dan bij de kerk RD met
links de kerk/begraafplaats. Ga dan verder bij **** in punt 1.
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606. HOCKAI 15,1 km
1. Met uw rug naar de ingang van de B&B gaat u
R omlaag. Aan de doorgaande weg gaat u L
omhoog. Aan de T-splitsing bij hotel Beau Site
gaat u R (Rue Abbé Dossogne) en u steekt
meteen via brug de voormalige 36,8 km lange
spoorlijn 44 over, die Pepinster verbond met
Stavelot.
(Nu wordt het traject gebruikt als fietsroute Ravel
(Route a Velo) Ligne 44 A).
Aan de 3-sprong bij de Sint Donatiuskerk (1888)
gaat u RD (Rue de la Fohalle) **** en u passeert
rechts de gedenksteen aan Léon Rinquet,
(Deze doctor in de natuurwetenschappen en
wiskunde, die op 12 juni 1974 op 83 jarige leeftijd
stierf, wordt ook wel de kluizenaar van de Venen
genoemd. Tijdens deze wandeling komt u langs de
plek waar zijn kluizenaarswoning genaamd Cabane
du Negus in La Fagne du Fraineu heeft gestaan).
Negeer bij hoger gelegen tennisbaan bij
verbodsbord zijweg links omhoog. Meteen daarna
bij wegkruis en zitbank gaat u L (Rue de la
Fohalle) omhoog.
(Met zijn ligging op 550 m hoogte is Hockai een van
de hoogst gelegen dorpjes van België).
Waar na bijna 200 m de brede asfaltweg bij rij
beuken links omhoog buigt, gaat u RD (rode ruit)
over de smalle asfaltweg die na 100 m naar rechts
buigt. Na bijna 150 m, aan het einde van de
asfaltweg/begin inrit woning, gaat u L de veldgrindweg omhoog. Aan de 3-sprong bij zitbank en
veldkruis gaat u RD (rode ruit) verder omhoog.
Negeer zijpad rechts omlaag. Waar 150 m verder
de grind-bosweg bij wit-rode afsluitboom naar
rechts buigt, gaat u RD/L het pad door het
naaldbos omhoog met na 150 m links van u een
greppel.
(Pas op! Bij nat weer kunnen de
boomwortels glad zijn). Na 250 m gaat u boven,
meteen voorbij greppel, R over de brede bosweg.
Negeer zijpaden en volg geruime tijd RD de
bosweg, die een licht dalende bosweg wordt. Na
1,1 km gaat u aan de T-splitsing R de grindbosweg omlaag.
Waar na bijna 100 m de
grindweg
bij
hoogspanningskabels
rechts
omlaag buigt, gaat u L over de brede grasstrook
langs de hoogspanningsmasten omhoog. Omlaag
lopend steekt u na 600 m bij wilduitkijkpost het
grindpad over en loopt u RD verder over de
grasstrook
omlaag
langs
de
hoogspanningsmasten. Ruim 50 m verder voor
de hoogspanningsmast nr. 150 loopt u RD de
grindweg/deel verharde weg omlaag met voor u
boven in de verte windturbines.

2. Na bijna 500 m gaat u aan de 3-sprong bij
hoogspanningsmast nr. 152 RD de grindweg
verder omlaag met meteen rechts een stenen stal.
Negeer zijwegen. Na de volgende 500 m gaat u
aan de Y-splitsing R over de grindweg, die rechts
het bos inbuigt. Na 400 m gaat u aan de Ysplitsing bij wilduitkijkhut L het pad, dat een smal
pad wordt, omlaag. (Voor u in de verte ziet u boven
een boerderij). Na 600 m gaat u beneden aan de 3sprong L verder omlaag. Vlak daarna steekt u via
houten brug de L’Eau Rouge, een zijbeek van de
Amblève over en volg RD de bosweg omhoog.
3. Na 200 m gaat u boven aan de T-splitsing L de
grindweg omhoog met rechts aan de bosrand een
weiland. Volg nu geruime tijd het pad dat na 200
m onder hoogspanningskabels doorloopt en een
eindje verder naar links buigt. Na 1,3 km negeert
u bij wegwijzer, hangend aan rechts staande
boom, knuppelpad links omlaag en loop verder
RD (gele ruit/groene ruit) over het grindpad dat
een bos- “boomwortelpad” word. Na bijna 400 m
gaat u L (gele ruit/groene rechthoek) het
knuppelpad omlaag richting Moupa. Waar na 200
m het vlonderpad eindigt, loopt u RD het
grindpad omhoog en u passeert even verder de
eeuwenoude eik Chêne Frédéricq.
(De eik is genoemd naar de in Gent geboren Léon
Frédéricq, die op de universiteit in Luik hoogleraar in
de fysiologie was. In 1926 werd hij voorzitter van de
Office International pour la protection de la Nature en
Belgique).
Na 250 m gaat u boven aan de kruising bij
wegwijzer en groot infobord “Les Tchôdîres” R
(groen rh) (even) omhoog richting Trô(s) Marets.
Negeer zijwegen volg geruime tijd RD (groene rh)
de grind- bosweg.
4. Let op! Na 1,3 km, vlak voordat de grindweg
rechts omhoog buigt, steekt u via brug (slecht te
zien) de Trô(s) Maret over. Meteen na de brug
gaat u aan de 4-sprong L het paadje omlaag en u
steekt meteen een bruggetje over.
(U verlaat hier de groene rh. Als u hier meteen na de
brug bij bordje “Boltefa” R het smalle pad omlaag
loopt, dan komt u meteen bij een picknickbank die
vlak bij de beek staat. Een mooie pauzeplek na 9 km
wandelen).
Volg nu RD (blauwe ruit) het pad met links de
beek, soms dichtbij soms iets verder weg.
(De Trô(s) Maret, die hier vlakbij op het Setay-veen
ontspringt en bij Bévercé in de Warche stroomt, is
zonder twijfel de meest spectaculaire bergrivier (een
eind verder stroomafwaarts) van België).

Steek na 300 m boven voorzichtig in de bocht de
doorgaande weg (Route de l’Ancienne Douane)
over en loop bij infoborden RD (wit-rood) over de
bosweg. Na 50 m, voor afsluitboom, gaat u L
(wit-rood) over het bospad met links de Trô(s)
Maret met het koperkleurige water. Volg het nu
het ruige avontuurlijke (boomwortel)pad RD en na
150 m steekt u een vlonderpad over. Na 600 m,
meteen voorbij volgend smal vlonderpad, steekt
u L via brug de beek over en volg verder RD het
stijgende pad met rechts de beek. 100 m verder
gaat u aan de 3-sprong L (wit-rood/groene rh)
over het lange smalle vlonderpad omhoog en u
loopt door La Fagne du Fraineu met even verder
links mooi uitzicht over de uitgestrekte
veenmoerassen.
(Na 400 m passeert u een infobord. 100 m verder
passeert u links een zitbank en rechts de plek waar
de kluizenaarswoning “Cabane du Negus” heeft
gestaan.
In 1936 werd hier, na de dood van zijn moeder, in
opdracht van de natuurwetenschapper en wiskundige
Léon Rinquet, die les gaf aan de universiteit in Luik
een grote houten hut met rieten dak gebouwd. Water
uit de nabijgelegen beek werd gebruikt voor de
dagelijkse behoeften. Op 25 aug. 1937 werd het
onderkomen door bliksem verwoest waardoor alle
bezittingen van de wetenschapper verloren gingen.
Aangemoedigd door vrienden werd een nieuwe
kleinere hut gebouwd. In de Tweede Wereldoorlog
werd de hut opnieuw verwoest. Na de Tweede
Wereldoorlog, toen hij in Hockai woonde, bouwde hij
in 1947 weer een nieuw onderkomen. Hij woonde
daar het grootste deel van de tijd en keerde pas in de
winterperiode terug naar Hockai. De kluizenaar van
de Venen stierf op 12 juni 1974 op 83-jarige leeftijd.
In 1994 is het huisje, dat hier stond, gesloopt).
Waar na 600 m het smalle vlonderpad eindigt,
gaat u RD (wit-rood) het smalle bospad omhoog
met na 150 m rechts open gebied/veengebied. Na
300 m steekt u RD het veengebied over met even
verder rechts de bosrand. (Voor u ziet u boven een
grote wilduitkijkhut). Na 200 m gaat u voorbij de
grote wilduitkijkhut RD (wit-rood) over de bosgrindweg.
5. 100 m verder gaat u aan de kruising L (witroodfietsroute 75) over de rechte bosweg. Na 300
m gaat u aan de 4-sprong, met links de overdekte
picknickbank “Les six hêtres”, R (groene ruit)
over het brede (gras)pad. Negeer zijpaden en volg
het pad, dat een dalend grindpad wordt, RD.
(Na 300 m passeert u rechts het bordje “Les six
hêtres” waar u naar de zes oude mooie beuken kunt
lopen).
Na 400 m gaat u beneden aan de 3-spong bij
markeringspaal L (geel-rood/groene ruit/groene

blz 3 van 3
rh) over het smalle pad dat meteen naar links
buigt met links afrastering van gekapt (2021) bos
en later links de bosrand.
(Hier aan de 3-sprong ziet u voor een groot stuk
gekapt (2022) bos dat omgezet wordt in het
oorspronkelijk veengebied. Na het kappen van de
bomen wordt het gebied. geplagd Plaggen is het
verwijderen van de bovenste voedselrijke laag van de
bodem. Hierdoor krijgen planten die het liefst in een
voedselarm milieu groeien een kans).
Negeer zijpaden. Na 600 m aan de kruising, met
in het midden een beuk, gaat u RD (geelrood/groen) over het licht dalende pad. Na de
volgende 600 m gaat u aan de 3-sprong RD (geelrood) over het pad door het naaldbos. (U verlaat
hier de markeringen van de groene ruit en groene rh,
die hier links omhoog gaan). Na ruim 100 m, waar
het pad versperd wordt door bomen, gaat u
schuin L (geel-rood) omhoog. Boven bij grote
zwerfsteen gaat u R (geel-rood)
over het pad
door het gekapt (2019) bos. Let goed op en volg
de geel-rode markering. (Het pad is hier op enkele
plekken soms moeilijk te belopen en kan soms
drassig zijn). 150 m verder wordt het pad een goed
zichtbaar smal pad, dat u geruime tijd RD volgt
bospad.
6. Na 400 m wordt het smalle pad een grindbosweg en vlak daarna gaat u aan de 3-sprong R
(geel-rood/groene ruit) het bospad omlaag.
(Als u hier aan de 3-sprong L gaat, dan komt u na
100 boven aan een doorgaande weg naar Hockai).
Na 300 m wordt het bospad een dalende
asfaltweg en u loopt langs de eerste huizen van
Hockai. 200 m verder bij speeltuin en waar de
asfaltweg vlak voor de doorgaande weg naar
links buigt, gaat u R over de grindweg. Meteen
daarna bij houten huisje wordt de grindweg een
smal dalend (grind)pad door de bosstrook en na
150 m gaat u beneden RD over de asfaltweg. 200
m verder gaat u aan de 3-sprong L. Meteen
daarna bij grote beuk gaat u R (fr. 76) de
doorgaande weg omlaag. Na 150 m gaat u L
(fr.76/ Rue Abbé Dossogne) omlaag. Negeer aan
het eind van rij beuken bij
zitbank smalle
asfaltweg links en volg de brede asfaltweg, die
hier rechts omlaag buigt. (U heeft hier in het begin
van de wandeling glopen).
Aan de 3-sprong bij
wegkruis en zitbank gaat u RD verder omlaag.
Aan de 3-sprong bij de St. Donatiuskerk gaat u
RD en u passeert links het café Ardenais. U
steekt de brug over en ga dan meteen bij hotel
Beau Site, met leuk terras en waar u ook iets kunt
eten, L omlaag. Na 50 m gaat u R terug naar de
B&B, die gehuisvest is een genoveerde Ardense
boerderij (eind 18e eeuw).
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