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Tijdens deze pittige dagtocht door de Ardennen klimt u omhoog naar een bergkam vanwaar u naar twee 
kanten een prachtig panorama heeft. Dan wandelt u door een mooi dal omlaag naar het gehucht Deux Rys, 
hier staan twee picknickbanken om te pauzeren. Neem zelf proviand mee. De terugweg gaat over een 
mooie panoramaweg met schitterend uitzicht op de Ardennen. In het laatste stuk zit nog een venijnige klim 
door het bos maar daardoor smaakt het speciaal biertje aan het eind nog beter.  Aan de achterkant van het 
café is een terras. 

http://www.wandelgidsardennen.nl/
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Startpunt : Hotel  Au Romain, Ninane 19 Heyd – Durbuy.  Tel :0032-86211840  
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

15,91 km  5 uur  182 m  549 m 
 

 
 

610. HEYD (Durbuy) 15,9 km  
 

1.  Tegenover de voorkant van het hotel loopt u 
RD richting Harre. Aan de kruising bij de St. 
Martinuskerk (19e eeuw) gaat u L omhoog. Negeer 
meteen veldweg schuin rechts en volg geruime 
tijd RD de weg. (Links beneden stroomt de Aisne).  
Aan de Y-splitsing bij huisnr. 3 gaat u L.  Aan de 
T-splitsing bij huisnr. 23 gaat L  omlaag.  Aan de 
T-splitsing bij verkeersspiegel gaat u R langs 
huisnr. 49.  Meteen na dit huis gaat u L (groen) 
over het bospad.  Negeer zijpad schuin rechts 
omhoog en blijf langs de beek lopen.  Dan loopt u 
langs de Aisne.  Aan de 3-sprong, vlak voorhoge 
rotsen,  gaat u scherp R het pad omhoog.  
 

(U kunt hier 100 m RD lopen tot waar het bos eindigt. 
Hier heeft u mooi uitzicht op de enorme rots).  
 

Negeer zijpaadjes en blijf omhoog lopen.  Het is 
een lange steile klim  dus doe rustig aan!  Aan de 
3-sprong bij wilduitkijkpost gaat u R verder 
omhoog, het panorama wordt steeds mooier.   
 

2.   Boven aan de 3-sprong bij boomstronk gaat u  
RD de grindweg omlaag langs de hoge mast. ( 
Hier heeft u mooi uitzicht   
 

(Links ziet u het dorp Villers Saint Gertrude. Rechts 
ziet u de camping Grand Bru waar wandeling 598 
start).     
 

Beneden aan de asfaltweg gaat u R (groen) 
omhoog. U passeert een kapel en zitbank.  Volg 
geruime tijd RD de asfaltweg met links mooi 
uitzicht.  Beneden aan de 3-sprong voor woning 
gaat u RD.  Negeer na 100 m de veldweg rechts 
(groen).  50 m verder gaat u aan de Y-splitsing R 
de grindweg omhoog.  Boven aan de 3-sprong 
gaat RD en volg de weg RD door het bos.  Aan de 
3-sprong voor weiland gaat u R. Meteen daarna 
gaat u aan de Y-splitsing L (wit-rood) de grindweg 
omhoog.  Aan de asfaltweg gaat u L.   
 

3.   Na 250 m gaat u scherp R (wit-rood) over de 
half verharde weg richting Deux Rys.  Na geruime 
tijd gaat u aan de 3-sprong L (wit-rood) de 
grindweg omlaag door het mooie dal.  U passeert 
een uitkijktoren met mooi panorama.  Loop door 
het mooie dal omlaag en in het bos blijft u omlaag 
lopen.  Bij enkele huizen negeert u zijpad rechts.  
Beneden aan de doorgaande weg gaat u R 
omlaag. Beneden aan de 3-sprong gaat u L (wit-
rood).    
 

(Na 10 m passeert u rechts twee picknickbanken, 
een prima pauzeplek na 8 km).   

Volg verder de weg omhoog en negeer veldweg 
links.  Na geruime tijd wordt de weg onverhard en 
negeert u een bospad schuin links.  U loopt nu  
rechts van de beek (wit/rood). Negeer grindweg 
rechts en loop RD omhoog het bos in en volg 
geruime tijd de stijgende bosweg. Aan de 3-
sprong bij houten paal en groene streep gaat u 
schuin R (wit-rood/blauw-wit) over het bospad.  
Negeer zijpaden en blijf de markeringen volgen.   
 

4. Boven aan de asfaltweg gaat u R (wit-rood/ 
blauw).  Na 30 m gaat u L over het bospad. 
Meteen daarna aan de 3-sprong gaat u L (wit-
rood/blauw-wit).  Volg het pad omlaag. Aan de 3-
sprong bij dikke beuk gaat u R (wit-rood).  Steek 
via bruggetje de beek over en volg het pad.  Na 20 
m gaat u aan de 3-sprong R (rood-witte X).  Volg 
het pad door het prachtige dal.  Steek beneden 
het beekje over en loop RD omhoog.  Boven in 
het weiland gaat u L over het graspad met rechts 
struikgewas.  (Het pad loopt eigenlijk rechts maar is 
zeer drassig).  Aan de grindweg gaat u R, die bij 
de eerste huizen een asfaltweg wordt.  Boven aan 
de 4-sprong gaat u R langs huisnr. 14.  Aan de Y-
splitsing bij Mariakapel gaat u L (blauw).  Volg 
geruime tijd deze panoramische veldweg met 
schitterende uitzichten. Aan de 3-sprong, waar 
het bos begint, gaat u R (blauw) de veldweg langs 
de bosrand omlaag. Loop even tussen twee 
weilanden door en loop dan verder door de 
bosrand omlaag.   
 

5. Beneden aan d doorgaande weg gaat u R. Na  
20 m loopt u RD richting Bomal.  Na 200 m gaat u 
R over de veldweg en ga dan meteen L het 
bospad omhoog.  Even verder loopt het pad 
omlaag en dan buigt het pad rechts steil omhoog.  
Nu volgt de laatste klim van vandaag.  Negeer 
zijpad rechts en loop rustig de steile helling 
omhoog. Boven aan de T-splitsing (even uitpuffen) 
gaat u R verder omhoog.  Aan de 3-sprong gaat u 
L over de licht stijgende weg.  Boven aan de T-
splitsing gaat L over de bosweg die meteen naar 
rechts buigt.  Aan de volgende T-splitsing loopt  
u L (blauw) langs een weiland het bos uit.  Negeer  
veldweg rechts en loop RD (blauw).  Aan het eind 
van het weiland gaat u R (blauw) over het bospad.  
Even verder buigt het pad links (blauw) het bos 
in.  Aan de kruising op de hoek van een weiland 
gaat u RD (blauw)  langs het weiland.   
 



  blz 3 van 3 

 

(Schuin rechts op de heuvel ziet u het steile pad 
richting de hoge mast waar u aan het begin omhoog 
gelopen bent).   
 

Het pad loopt omlaag langs een mooi weiland en 
dan even door een stukje bos.  

(Als u uit het bos komt heeft u rechts op de hoge 
berm mooi uitzicht op het dorpje).  
 

Aan de asfaltweg gaat u R..  Aan de kruising bij 
de kerk gaat u L omlaag en u komt weer bij het 
hotel. 

 
 

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.   

 


