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Tijdens deze panoramische dagtocht die start bij de bekende watervallen van Coo begint u met een pittige 
klim (tenzij u de stoeltjeslift neem wat ook mogelijk is).  Boven kunt u naar een uitkijktoren lopen. Dan 
wandelt u o.a. over rustige asfaltweggetjes met mooie panorama’s omlaag naar het stadje Stavelot waar 
o.a. een boulangerie is met heerlijk gebak.  Dan volgt een zeer mooi en panoramisch stuk naar het stadje 
Trois-Ponts, waar ook horeca is. Het laatste stukje geniet u ook nog van mooie uitzichten. Na de eerste 
flinke klim aan het begin volgen nog 3 lichte klimmetjes. Onderweg zijn ook leuke picknickplekjes.   
 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

15,20 km  4.45 uur  268 m  556 m 

http://www.wandelgidsardennen.nl/
http://www.wandelgidszuidlimburg.com/


  blz 2 van 4 

 

 
 
Startpunt : Brasserie restaurant Le Baron, Petit – Coo 6 Coo – Stavelot.  Tel : 0032-80684676  (Nederlandse 
eigenaars).    Parkeren aan de doorgaande weg nabij de brasserie kost 5 euro per dag.    
 

(Als u met de stoeltjes lift omhoog gaat, loop dan boven op de berg bij het keerpunt RD de betonnen trap 
omhoog. Voor de uitkijktoren, prachtig uitzicht, gaat u R over het smalle pad. Vlak daarna gaat u aan de T-
splitsing R de grindweg steil omlaag. Na bijna 100 m gaat u beneden aan de volgende T-splitsing L (geel-
rood) over de brede bosweg. Ga dan verder bij **** in punt 1).   
 

U kunt ook starten in Stavelot, waar het parkeren gratis is. Start dan bij punt 4 boulangerie/lunchroom 
Maréchal, Ferdinand Nicolay 3, Stavelot.  Zoek in de nabijheid van de boulangerie zelf even naar een gratis 
parkeerplaats. Na 9 km kunt u dan pauzeren bij  Brasserie restaurant Le Baron. 
 

                                                                       
 

621. COO 15,2 km 
 
1. Met uw rug naar de ingang/terras van Brasserie 
Le Baron gaat u RD en u steekt meteen via brug 
de Amblève over. (Hier ziet u rechts de watervallen). 
Aan de T-splitsing gaat u R omhoog en u steekt 
via de volgende brug de watervallen over.  
 

(Hier op de brug ziet u links de 13 m hoge 
watervallen van Coo.  De kleine waterval bestond al 
in of vóór de 15e eeuw. In opdracht van de prins-abt 
van het Abdij vorstendom Stavelot-Malmedy is in de 
17e eeuw door monniken deze waterval gemaakt, 
waarschijnlijk om het aan de meander gelegen Petit-
Coo tegen overstromingen te beschermen. 
Tegenwoordig is de waterval en toeristische attractie, 
die in handen is van Studio 100, als onderdeel van 
het bij de waterval gelegen pretpark Plopsa Coo). 
 

Boven aan de voorrangsweg gaat u L omlaag 
richting Liège.  Na 100 m steekt bij parkeermeter 
en de boven de weg hangende stoeltjeslift de 
doorgaande weg over en loop bij het einde van de 
vangrail RD (Promenades Belvédères/geel-
rood/blauw kruis) de trap omhoog en volg dan RD 
(geel-rood) het steile bospad, dat enkele bochten 
maakt,  omhoog. (Doe rustig aan want u begint nu 
aan een straffe kuitenbijter). Steek na 200 m de 
bosweg, die hier een bocht maakt, over en loop  
RD (geel-rood/blauw kruis) het “rotsige” pad 
omhoog, dat na 100 m bij zitbank rechts  omhoog 
buigt en dan nog enkele bochten maakt.  Steek na 
de volgende 200 m de volgende bosweg over en 
loop RD (geel-rood/blauw kruis) het paadje verder 
omhoog. Na alweer 200 m gaat u boven aan de 
brede bosweg R (geel-rood/blauw kruis).  
 

(U heeft nu over een afstand 600 m 254 m 
hoogteverschil overwonnen!  10 m verder kunt u L 
grindweg omhoog lopen naar de uitkijktoren (100 m), 
waar u boven prachtig uitzicht heeft).  
 

****  Negeer  zijpaden en blijf de grind- bosweg 
RD volgen.  Na 400 m gaat u aan de ruime 
kruising  RD (2e weg van rechts/geel-rood). Let 
op! Na 10 m gaat u scherp L (geel-rood) het 
bospaadje, dat na 50 m naar rechts buigt, 

omhoog. Na 300 m gaat u boven aan de T-
splitsing R (geel-rood) omhoog.    
 

2. Vlak daarna bij overdekte picknickbank met 
mooi uitzicht loopt u RD. Let op! Na 10 m gaat u L 
over het smal paadje gelegen tussen aangeplante 
(2016) dennen. Negeer zijpaden en blijf het smalle 
pad RD volgen met na 200 m rechts van u een 
weiland. Het pad buigt naar rechts en wordt een 
breder pad met rechts een weiland. Aan de 3-
sprong gaat u RD over de veld- grindweg, die 
naar links buigt en een dalende grindweg wordt. 
Bij inrit van woning volgt u RD de dalende smalle 
asfaltweg en u loopt het dorpje Ster binnen, waar 
enkele leuke optrekjes staan.  Aan T-splitsing bij 
vakwerkhuis gaat u L. Aan de 3-sprong bij zitbank 
en wegkruis type vliegermodel gaat u L/RD.  Aan 
de 3-sprong gaat u bij verbodsbord R (Chemin 
des Haies) omlaag. Negeer zijwegen en volg 
geruime tijd de smalle asfaltweg omlaag met 
mooi uitzicht.  
 

3. Na 600 m passeert u links bij wegkruis en 
huisnr. 2 een gedenksteen t. h. a. aan de 30 
mensen, die hier in het dorp (toen 137 inwoners) 
in dec. 1944 om het leven kwamen bij een aanval 
van de Duitsers tijdens het Ardennen offensief. 
Meteen daarna gaat u aan de 3-sprong bij 
verkeersspiegel L omhoog richting Ster. Negeer 
zijwegen. Na 300 m bij huisnr. 13 D buigt de 
asfaltweg naar links. Vlak daarna gaat u aan de 
kruising R (Chemin de Renardmont). Negeer 
zijwegen  en volg geruime de dalende  weg RD.   
 

(Bij huisnr. 10 heeft u rechts mooi uitzicht op het 
stadje Stavelot waar u straks doorheen loopt).   
 

Na 1 km gaat u beneden voorbij huisnr. 4 R en ga 
dan meteen R de smalle asfaltweg/fietspad 
omlaag.  
 

(U loopt hier over het traject van de voormalige 22 
km lange spoorlijn/nu fietsroute Ravel L45, die van 
Waimes naar Trois-Ponts, liep). 
 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Toerisme
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Let op! Na 100 m gaat u meteen voorbij huisnr. 5  
L het graspad gelegen tussen hagen omlaag.  
Beneden bij  inrit en groot wegkruis gaat u R 
omlaag en ga dan meteen L de asfaltweg omlaag. 
Steek via zebrapad de voorrangsweg (Avenue du 
Doyard) over en loop RD de asfaltweg omlaag 
richting kerk. Omlaag lopend gaat u aan de 3-
sprong L. Negeer zijwegen.  
 

(In Stavelot ziet u op verschillende plekken “hoofden” 
met lange rode wortelneus hangen. Op de 3e zondag 
vóór Pasen trekt een lange stoet mysterieuze 
personen “Blancs Moussis” (immaterieel erfgoed), die 
helemaal in het wit zijn gekleed, door de straten van 
het stadje. Volgens de legende zouden de Blancs 
Moussis ontstaan zijn door een verbod van prins-abt 
Guillaume de Manderscheidt, die in 1499 zijn 
abdijmonniken verbood deel te nemen aan de 
heidense winterfeesten. De bevolking spotte met dat 
verbod door aan de feestelijkheden deel te nemen in 
lange kapmantels zoals monnikspijen).  
 

U passeert de Sint Sebastiaanskerk (1750-1754), 
die te bezichtigen is.  
 

(De kerk verwijst echter meer naar Remaclus dan 
naar Sebastiaan want ze herbergt het schrijn van 
Remaclus uit 1268, Het schrijn van Remaclus werd in 
1805 aan de kerk geschonken door de monniken na 
hun terugkeer uit ballingschap vanwege de Franse 
revolutie. Het schrijn, dat midden op het koor staat is 
gemaakt van verguld zilver en is voorzien van 
edelstenen. Remaclus was de stichter van de dubbel 
abdij van Stavelot – Malmedy.  
 

Aan de voet van het altaar van O. L. Vrouw (linker 
zijbeuk) staat een stenen doopvont uit de 16e eeuw.  
 

Een deel van het meubilair is uit de 18e eeuw, 
aangevuld met meubilair uit de eerste parochiekerk 
en uit de abdijkerk.. Het Korfmacher orgel stamt uit 
1841. De eikenhouten preekstoel, afkomstig uit de 
oude abdijkerk, dateert uit de 18e eeuw). 
 
Aan de  T-splitsing voor het grote plein (Place 
Saint-Remacle) gaat u R omlaag.   
 

(Dit plein werd genoemd naar de stichter (monnik) 
van de stad. De straten zijn geplaveid met gladde 
keien uit de Amblève. De meeste huizen dateren uit 
de 18e en de 19e eeuw. In het midden van het plein 
staat  een fontein met een perron. Een perron is het 
voetstuk van een zuil en symboliseert de 
staatsrechtelijke vrijheden van de stad).  
 

U passeert meteen rechts een fontein/wasplaats 
(1777). Aan de grote kruising, met rechts het 
stadhuis en voor u het imposante 
museumgebouw/abdij, gaat u L.  
 

4. Na 30 m steekt u bij de boulangerie/lunchroom 
Maréchal met terras (alle dagen open) R de 
kasseienweg over naar het museum.  Bij infobord 
“Stavelot” loopt u de trappen omlaag en beneden 
gaat u RD de volgende trap omlaag.  Loop dan 
RD tussen de archeologische overblijfselen van 
de voormalig abdijkerk (1774-1787) naar het 
museum.  Vlak voor de ingang van het museum 

gaat u R richting de toren (1534) van de 
voormalige abdijkerk.  
 

(Het glazen gedeelte verbindt twee vleugels (17e 
eeuw) van de voormalig abdij. In het museum is ook 
het toeristenbureau gehuisvest.   
 

De Abdij van Stavelot werd gesticht in 648 door 
Remaclus, abt van het klooster te Solignac/Bordeaux 
die een stuk bos in de Ardennen kreeg, om hem in 
staat te stellen dit deel van het rijk te kersteneren. De 
abdij had in de Hoge Middeleeuwen (van 1000 tot 
circa 1250) een grote reputatie als centrum van kunst 
en wetenschappen.  
 

Van het ooit imposante kloostercomplex zijn slechts 
enkele gebouwen over, waarin tegenwoordig 3 
musea gevestigd zijn, namelijk het historisch 
museum van het Abdijvorstendom Stavelot-Malmedy, 
het museum van het Circuit Spa-Francorchamps en 
het Guilliaume Apollinaire (Franstalig schrijver) 
museum). 
 

Steek links van de gerenoveerde toren het 
abdijplein over, waar gebouwen staan waar o.a. 
brood werd gebakken en bier werd gebouwen. 
Via de toegangspoort verlaat u het plein en ga 
dan L de kasseienweg omlaag.  Aan de 4-sprong 
(Place Wibald) gaat u RD (Rue Gustave 
Dewalque) omlaag.  Negeer zijwegen en bij groot 
wegkruis steekt u via brug de Amblève over.   
 

(Deze brug is één van de belangrijkste plaatsen van 
het Ardennenoffensief. O.a. de Amerikaanse half 
track, die hier staat herinnert deze tragedie. Van 18 
tot 20 dec. 1944 werd tijdens de Slag om de 
Ardennen in de Tweede Wereldoorlog zwaar 
gevochten in de stad. Bij represailles door Duitse 
soldaten werden meer dan 100 burgers, waaronder 
vrouwen en kinderen, vermoord). 
 

Meteen na de brug aan de 5-sprong bij zitbanken 
en voor u de steile asfaltweg ”Stele Eddy Merckx” 
gaat u R.  
 

(De steile weg (Stockeu)  leidt naar steile Col de 
Stockeu, die op de route ligt van de   wielerklassieker 
Luik-Bastenaken-Luik. Halverwege de berg staat het 
beroemde beeld van Eddy Merckx).  
 

Meteen daarna gaat u aan de Y-splitsing L (gele 
en groene ruit/Route de Wanne) omhoog Voorbij 
vakwerkhuis gaat u boven aan de “rotonde” RD 
(geel/groen ruit).  Voorbij het laatste huis (nr. 14),  
waar u de bebouwde kom verlaat, heeft u rechts 
mooi zicht op een kasteeltje Château des 
Roclettes.  Na 50 m gaat u schuin R (wit/rood) de 
bos-grindweg omlaag, die na 100 m naar rechts 
buigt en een stijgend pad wordt.  
 

(Rechts beneden hoort u de Amblève maar ziet u ze 
nog niet. Een eind verder voorbij ingang weiland 
heeft u weer mooi uitzicht over het Amblève dal).   
 

Negeer zijpaden. Na 800 m loopt  het bospad steil 
omhoog. Boven volgt u RD de brede bosweg 
omlaag, die na 200 m naar links buigt.  Na 700 m, 
waar beneden de Amblève naar rechts buigt, 
loopt u RD  
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5. Meteen daarna steekt u via houten brug een 
zijbeekje van de Amblève over, een mooi 
pauzeplekje na 8,6 km. (Uitrusten op het bruggetje).  
Na het bruggetje loopt u RD (geel-rood) het 
smalle pad omhoog met een eindje verder rechts 
van u een weiland.  Boven aan de T-splitsing gaat 
u R (geel-rood/rode ruit) het pad omhoog gelegen 
tussen weilanden. U passeert een met breuksteen 
gebouwd huis en volg dan RD de grindweg 
omhoog en geniet nog even van het prachtige 
uitzicht. Aan de 3-sprong in de bosrand gaat u RD 
(wit-rood) het bospad omhoog. Negeer bospad 
scherp links. Na 300 m gaat u boven aan de 
kruising bij zitbank, stenen mannetje, 
markeringspaal en 2-stammige boom   RD. (U 
verlaat hier de wit-rode route).  
Na 200 m buigt het pad rechts omlaag het bos in. 
Vlak daarna gaat u L de bosweg omhoog. Na 100 
m gaat u aan de 3-sprong R  over het licht 
dalende bos- graspad dat later een dalend 
bospad wordt, waar het bij een waterstroompje 
soms drassig kan zijn. 
 

6. Na 1,3 km gaat u aan de T-splitsing L de 
grindweg omhoog met rechts mooi uitzicht. 
Voorbij hoogspanningskabels loopt de grindweg 
het bos in. Aan de Y-splitsing gaat u L verder 
omhoog.  Boven aan de asfaltweg gaat u L 
omhoog.  Meteen voorbij huisnr. 196 in Noupeé 
gaat u R het smalle bospad omhoog. Na 100 m 
gaat u boven aan de T-splitsing bij 
elektriciteitsdraad R over de bosweg.  Na 50 m 
gaat u schuin R (wit-rood/rode rechthoek) het 
bospad omlaag.   
 

(Na 300 m ziet u rechts beneden woningen in Trois-
Ponts).  
 

Na 500 m gaat u beneden aan de doorgaande weg 
L omlaag en u passeert meteen links een 
waterput/zwingelput. (200 meter verder passeert u 
rechts een schuilhut met zitbank).  De weg buigt 
scherp naar rechts en dan steekt u via brug de 
spoorlijn   Luik – Ettelbrück (Luxemburg) over.  
Negeer zijpad scherp links omlaag en u loopt 
Trois-Ponts binnen.  
 

(Trois-Ponts is één van de belangrijkste wintersport-
gebieden van de Ardennen. Er zijn vele ski- en lang-
laufpistes). 
 

Voorbij het treinstation (Place de La Gare) loopt u 
over het links van de weg gelegen trottoir 
omlaag.  Beneden aan de  doorgaande weg bij 
friture gaat u L en steekt u via brug La Salme 
over.  
(Rechts voor de brug is een leuk terras).   
 

Vlak na de brug gaat u aan de kruising R (Rue 
des Villas) omlaag. (Hier aan de kruising is nog een 
terras). U passeert meteen links een grote 
parkeerplaats en via brug steekt u de Bâleur over. 
Negeer doodlopende weg links. Aan de ongelijke 
4-sprong  gaat u RD de brede asfaltweg langs 
huisnr. 24 omhoog. Waar na 400 m bij zitbank de 
weg naar links buigt, gaat u R de smalle 
asfaltweg omhoog richting hotel Beau Site.   
 

7. Na 200 m gaat u boven bij het hotel RD over de 
grindweg/parkeerplaats en ga dan L het smalle 
bospad omhoog. Vlak daarna gaat u boven R de 
bosweg omlaag met rechts mooie doorkijkjes.  Na 
400 m gaat u boven aan de 3-sprong bij zitbank 
RD omlaag. Aan de volgende 3-sprong gaat u RD 
(geel-rood) de grindweg verder omlaag.  
 

(Links ziet u hier de belangrijkste 
spaarbekkencentrale van België. Het 71 hectare 
grote  kunstmatig meer is ontstaan door de 
afdamming van een meander van de Amblève.  Ze is 
gebouwd tussen 1967 en 1979 en was bedoeld als 
buffer voor de kerncentrale van Tihange. De centrale 
(6 turbines) wordt op afstand bediend en kan  in 20 
seconden opgestart worden. Het totale vermogen 
van de elektriciteitscentrale is 1164 Megawatt. Deze 
maximumcapaciteit kan gedurende 5 uur geleverd 
worden). 
 

Steek na 500 m beneden de dorgaande weg over 
en loop RD (Sur Les Fosses) omlaag en u loopt 
Coo binnen met rechts mooi uitzicht. Aan de Y-
splitsing gaat R.  Beneden aan de 4-sprong gaat u 
R (geel-rood)  en volg de asfaltweg, die bij groot 
wegkruis naar links buigt. Vlak voor de brug komt 
u weer bij  het startpunt. 

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.   

 


