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Tijdens deze panoramische dagtocht door de Ardennen wandelt u gemakkelijk omlaag door een prachtig 
dal tot de rand van Ferrières.  Dan maakt u een panoramisch rondje boven het dorp met prachtige 
uitzichten. De terugweg gaat door bossen en velden langs het dorp Burnontige.  Neem voldoende proviand 
mee, er staan enkele banken onderweg.  Ondanks het hoogteverschil zijn er geen erg steile hellingen en is 
de route voor de gemiddelde wandelaar met conditie prima te doen.  Aan het eind is een Auberge 
(Nederlandse eigenaars) met mooi terras, open do. t/m zondag vanaf 12.00 uur en alle schoolvakanties.  
 
U kunt de wandeling 3 km inkorten door het rondje weg om Ferrières weg te laten maar dan mist u wel een 
mooi gedeelte. U kunt ook de route inkorten door op de kleine parkeerplaats aan de weg te beginnen. 
Vanuit Izier is na de bocht naar links een parkeerplaatsje aan de rechterzijde bij de veldweg. Start dan bij 
**** in punt 8  U kunt dan aan het eind nog naar de brasserie rijden. 
 

http://www.wandelgidsardennen.nl/
http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
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GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

18,85 km  5.30 uur  166 m  427 m 
 

Startpunt : Auberge Le Hibou, Rue du Bois 36, Izier.  (Neem de snelweg naar Luxemburg en afslag 48). 
 

 
 

617. IZIER 18,8 km 
 

1.   Met uw rug naar de Auberge gaat u L over de 
asfaltweg.  Aan de T-splitsing bij verkeersspiegel 
gaat u R langs huisnr. 40. Negeer twee zijwegen 
links. Let op!  Na 300 m gaat u voorbij huisnr. 59  
L (Rue des Savenîres) over de veldweg. Negeer  
graspad rechts.  Voorbij poort volgt u RD het 
bospad. Na geruime tijd gaat u aan de asfaltweg 
L. (Hier komt u straks terug).  Na 600 m gaat u net 
voorbij de hoge mast scherp L over de veldweg.  
(U loopt nu dus rechts langs de mast en het 
waterreservoir). Na bijna 300 m gaat u L over de 
asfaltweg.  Na 50 m gaat u bij boompje scherp R 
over de verharde weg.  Negeer na 200 m bij 
volgende boompje de zijwegweg links.   
 
2. 50 m verder gaat u bij verbodsbord L (blauw 
kruis) over de veldweg, die u geruime tijd RD 
volgt met links mooi panorama.  De omgeving 
wordt steeds mooier en blijf de weg omlaag 
volgen.  Na 1,3 km gaat steekt u  beneden via 
brug het beekje over en loop RD over de 
asfaltweg. Negeer meteen bospad links.   Na bijna 
500 m gaat u meteen voorbij het straatnaambord 
“Pré du Fa” tegenover  witte bungalow R 
(groen/rood) over het bospad.  Na 400 m komt u 
beneden in een mooi dalletje en  via bruggetje 
steekt u weer de beek Ruisseau des Fonds des 
Prés des Loupes over.  
 

(U begint nu aan het mooie rondje om Ferrières 
heen. Als u dit niet wilt doen, ga hier dan meteen na 
het bruggetje R over het bospad in en ga dan verder 
bij punt 6).   
 

3.   Loop na bruggetje RD  en negeer na 40 m  
bosweg rechts.  Aan de T-splitsing voor huis gaat 
u L over de asfaltweg en u loopt Ferrières binnen.  
Aan de 3-sprong bij kapel gaat u L omhoog.  Na 
bijna 400 m gaat u tegenover huisnr. 15 R het 
paadje omlaag langs een akker.  Ga aan het eind 
voorzichtig het soms modderige trapje omlaag en 
ga dan L door het draaihekje over het pad.  
(Rechts staat  een prachtig huis). Even verder wordt 
het bospad een breder bospad (geel/rood).  In de 
buurt van de beek gaat u door de nauwe 
doorgang en volg het bospad (rood).  Blijf links 
van de beek lopen langs een tennisbaan. Steek 
via stalen brug de beek over en volg het pad 
langs de afrastering.  
 

4.   Aan het eind van het pad bij brug gaat u R 
over de asfaltweg langs huisnr. 14.  Voorbij  
zitbank gaat u aan de doorgaande weg (N66) L en 

ga dan meteen R (Rue de Ferot) de smallere 
asfaltweg omhoog.  Vlak daarna aan de 3-sprong 
bij wegkruis gaat u R (Le Herlot) de doodlopende 
weg omhoog.  Let op!  Na 50 m, tegenover houten 
terraswand, gaat u L het graspad omhoog 
richting Belvedére.  Ga door het klaphek en loop 
RD het weiland omhoog. Boven loopt u richting 
de rechtse hoek van de bomen/struiken. (Hier 
heeft u mooi uitzicht op Ferrières.)  Ga hier RD over 
het begroeide pad onder de bomen/struiken door. 
(Dus niet door het weiland!).  Aan het einde gaat u 
door de houten doorgang. (Er kan draad voor 
gespannen zijn, kruip hier onderdoor). Aan de T-
splitsing bij zitbank gaat u R over de veldweg.  
Aan de volgende T-splitsing gaat u L over de 
asfaltweg langs huisnr. 1.  Aan de Y-splitsing 
gaat L (wit-rood) over het pad. Negeer smal 
paadje links. (Rechts op de heuvel ziet u de hoge 
mast die u aan het begin gepasseerd bent).   
 

5. Aan de 3-sprong bij zitbank, een prima 
pauzeplekje na 8 km, gaat u R richting Le Houpet. 
(Rechts heeft u prachtig panorama).  Beneden 
steekt u de doorgaande weg over en loop RD (wit-
rood) het holle pad omlaag. Volg dan het 
graspad. Aan de asfaltweg bij trafohuisje gaat u  
R. Vlak daarna aan de 3-sprong bij 
verkeersspiegel gaat L.  Aan de 3-sprong bij 
kapel gaat u nu L (La Fagnoul).  Tegenover 
huisnr. 32 gaat u R over de grindweg. Negeer  
bosweg links.  Bij bruggetje, waar u ook al bent 
geweest, loopt u RD.   
 

6. Voorbij prachtige 2-stammige boom gaat  u bij  
waterstroompje L (geen pad) de steile helling 
omhoog naar het hoger gelegen pad en ga daar 
R.  
 

(Als het te steil is, loop dan terug en ga voorbij het 
bruggetje scherp R over het pad).  
 

Volg geruime tijd het bospad. Aan de 4-sprong 
gaat u RD.  Negeer inrit scherp rechts omlaag.  
Negeer zijpaadje links. Vlak daarna aan de Y-
splitsing gaat u L over het hogere bospad, dat u 
zeer geruime tijd RD volgt. Aan de kruising voor  
waterstroompje gaat u RD (blauwe ruit) over het 
pad dat meteen naar rechts buigt.  Volg weer zeer 
geruime tijd het bospad. Aan de T-splitsing voor  
weiland  gaat u R (blauwe ruit).  Steek beneden 
het waterstroompje over en volg verder de 
veldweg.  Aan de 3-sprong bij wegwijzer gaat u 
RD langs de velden.  Negeer zijwegen.     
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7. Aan de doorgaande weg gaat u R langs huisnr. 
2.  Bij oude bakoven uit 1762 gaat u L.  Vlak voor 
woning gaat u R over de veldweg. Aan de 
asfaltweg gaat u R omlaag langs huizen.  Aan de 
4-sprong onder de kabels gaat u R omlaag. Na 40 
m aan de 3-sprong bij verkeersspiegel L omhoog.  
Negeer zijweg links en ga dan bij huizen R (Route 
de la Source de Harre/wit-rood) over de 
doodlopende weg  Waar de asfaltweg eindigt, 
gaat u RD over het bospad. Steek het 
waterstroompje over en volg verder het bospad 
en volg dan verder het pad langs een open stuk 
weiland. Aan de asfaltweg gaat u R langs een 
huis.  Na 50 m gaat u R (wit-rood) de doorgaande 
weg omlaag.  Negeer bospad scherp rechts 
omhoog.  Na 100 m gaat u aan de 3-sprong bij 

wegwijzers R omhoog richting Izier.  Blijf geruime 
tijd de weg omhoog volgen langs enkele  huizen. 
Negeer veldweg links.   
 

8. Voorbij huisnr. 1 gaat u aan de 3-sprong bij 
zitbank L over de veldweg.  Negeer veldweg links 
en pad rechts.  Een eind verder komt u uit het bos 
en dan loopt u over een mooie hoogvlakte.  Aan 
het eind van de hoogvlakte gaat u aan de 3-
sprong RD.  Negeer veldweg rechts.  **** Aan de  
asfaltweg gaat u R.  Na 300 m gaat u L over het 
bospad. (Hier heeft u aan het begin al gelopen).  U 
komt bij het hek uit het bos en volg RD de 
veldweg. Aan de asfaltweg in Izier gaat u R. 
Negeer twee zijwegen rechts. Bij verkeerspiegel 
gaat u L en u komt snel weer bij het beginpunt. 

 

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.   
 


