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Tijdens deze pittige maar zeer panoramische dagtocht door de Ardennen wandelt u eerst naar het 
prachtige dal van de Ourthe.  Na een leuk stuk langs de Ourthe loopt u langs een bergbeekje omhoog en 
dan loopt u over een prachtige panoramaweg met mooie uitzichten naar het dorpje Hubermont. Hier 
passeert u de 17e eeuwse kapel. Dan wandelt u met mooie vergezichten omlaag naar Maboge. Als toetje 
maakt u nog een leuke pittige boswandeling boven het dorp. Neem zelf proviand mee, er zijn leuke 
picknickplekjes. Als de Nederlandse eigenaars thuis zijn, kunt u aan het begin en eind een kopje koffie 
drinken. (U kunt de wandeling inkorten tot 13 km). 
 
Startpunt: B&B Les Moineaux, Maboge 22 Maboge  (La Roche-en-Ardenne). Tel :0032-84316669. 
(Neem de snelweg Luik – Luxembourg en neem afslag 50).  Parkeer tegenover de B&B op de parkeerplaats. 

 
 
 
 

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

15,25 km  4.30 uur  183 m  433 m 
 

 
 

627. MABOGE (La Roche) 15,2 km – 13 km  
 
1.  Met uw rug naar de B&B gaat u L. Aan de 
kruising bij telefooncellen gaat u R. Via brug 
steekt u de Ourthe over en ga dan meteen aan de 
3-sprong L de steile asfaltweg omhoog richting 
Hubermont.  Negeer bij groot huis veldweg links.  
Tegenover houten stal gaat u L over de veldweg, 
die geruime tijd RD omhoog volgt. (Boven heeft u  
mooi panorama).  Negeer graspad schuin links. 
Aan de 3-sprong in het bos gaat u R het bospad 
omhoog.  U komt uit het bos en volg de veldweg 
RD. Aan de 3-sprong bij bord “Beaufays op 375 m 
hoogte” gaat u RD over de veldweg. Negeer  
bospad rechts en volg de veldweg omhoog. Aan 
de 3-sprong bij vakantiewoningen gaat u L. (Waar 
de weg naar links buigt, heeft u mooi uitzicht).  Aan 
de T-splitsing gaat u R over de half verharde 
asfaltweg.   
 

2. Aan de volgende T-splitsing gaat u L 
(blauw/geel). Negeer privéweg rechts en volg 
geruime tijd RD de dalende grindweg langs  
vakantiewoningen en een zitbank. Volg dan de 
bosweg met links mooi uitzicht over het 
Ourthedal.  De weg loopt heel even omhoog en 
dan door het bos omlaag.  Aan de Y-splitsing met  
vaag pad gaat u R (blauw) omlaag. Beneden bij 
de Ourthe (Les Ondes 250 m) gaat u R (route 3) 
langs het water. (U heeft nu 4,7 km gelopen). Het 
pad wordt een eind verder avontuurlijker en voor 
een hoge rots buigt het pad rechts (blauw) 
omhoog langs een bergbeekje. Een eind verder 
passeert u een waterval.  Loop nog even RD en 
bij blauwe rechthoek op boom steekt u L de beek 
over. (U heeft nu 6,5 km gelopen).  
 

3. Meteen na de beek gaat u R (blauw).  Het pad 
loopt door kreupelhout van een gekapt bos maar 
blijf vlak bij de beek lopen. Volg dan het 
graspaadje vlak langs de beek. Een eind verder, 
waar u weer bij een hoop kreupelhout komt, gaat 
u L het stenige pad omhoog. Loop rustig de steile 
helling omhoog met rechts een naaldbos.  Boven 
aan de T-splitsing, met links mooi uitzicht op de 
dorpen Berismenil en Nadrin, gaat u R langs het 
naaldbos. U loopt even door het bos en volg dan 
RD (blauw) de veldweg tussen het hoge 
struikgewas.  De veldweg wordt verhard en blijf 
deze geruime tijd RD volgen door het mooie 
landschap. U passeert Panorama Village de 
Hubermont gelegen op 390 m hoogte en volg 
verder de weg RD (3). Aan de 3-sprong onder de 
hoogspanningskabels gaat u RD.  (Rechts heeft u 
mooi uitzicht op Hubermont).  
 

4.  Aan de 3-sprong bij zitbank gaat u R (rood) het 
dorp in.  Aan de 3-sprong bij de 17e eeuwse kapel 
gaat u RD (rood).  Vlak daarna aan de 3-sprong 
gaat u RD omhoog.  Negeer zijweg rechts en loop 
het dorp uit (rood/blauw).  Aan de kruising gaat u 
RD. Meteen daarna gaat u R de smalle asfaltweg 
omlaag met mooi uitzicht.  Aan de 3-sprong gaat 
u RD over de half verharde weg.  Loop onder de 
hoogspanningskabels door en volg RD de 
bosweg. Negeer inritten rechts en blijf de dalende 
veldweg RD volgen. Let op!  Waar de grindweg 
een haakse bocht naar links maakt, gaat u RD het 
donkere bospad omlaag.  Na 150 m gaat u aan de 
bosrand met schitterend uitzicht R langs de 
bosrand omlaag (geen pad!).  Blijf RD omlaag 
lopen door het struikgewas, steek een 
waterstroompje over en loop nog even RD. Aan 
het dwarspad gaat u L (rood). U passeert een  
stuk gekapt bos en dan loopt u RD (rood) over 
het pad door struikgewas. Bij markeringspaal 
gaat u L omlaag.  
 

5. Beneden bij beekje gaat u R (rood) over het 
bospad.  Neem het eerste bruggetje L en volg het 
pad links van de beek. Volg geruime tijd het pad 
omlaag langs vakantiewoningen. Beneden aan de  
3-sprong (hier bent u al geweest) steekt u RD de 
brug over.  Aan de  kruising bij de telefooncellen 
gaat u RD langs de kerk.  
 

(Degenen die 13 km loopt, gaat hier L terug naar de 
B&B).   
 

Na de kerk gaat u voorbij het eerste huis L de 
stenen trap omhoog. Steek schuin links de 
doorgaande weg over en loop RD de 
doodlopende asfaltweg omhoog. (Links heeft u 
mooi uitzicht op het dorp). De weg buigt naar rechts 
en wordt een grindpad. Bij vakantiewoningen 
negeert u 2 zijpaden rechts en u loopt het bos in 
(rood). Negeer inritten rechts en blijf omhoog 
lopen. (Bij huisnr. 45 heeft u een mooi uitzicht).  
Loop nog 40 m RD en ga dan R (rood) over het 
smal bospaadje, dat een dalend paadje wordt.  
 

6. Beneden aan de 3-sprong bij  zitbank gaat u L 
de brug over. (Loop even R naar het mooie uitzicht 
aan de doorgaande weg). Na 40 m gaat u L 
(rood/blauw) over de bosweg.  Aan de Y-splitsing 
gaat u L. Steek het waterstroompje over en volg 
het graspad RD richting hoge dennen. Bij de 
hoge dennen gaat u RD over het begroeide 
paadje en volg het paadje door het mooie dal. Let 
op!  
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Zodra u rechts een omgevallen boomstam ziet,  
gaat u R omhoog. Bij deze boomstam gaat u L het 
bospaadje omhoog door de bosrand. Volg dan 
geruime tijd het smalle bospaadje. Aan de 

grindweg gaat u L (groen). Steek de doorgaande 
weg schuin links over en ga R (groen) de smalle 
asfaltweg omlaag. U komt 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.   
 

 


