629. REFAT (Stavelot) 16,1 km
www.wandelgidsardennen.nl
www.wandelgidszuidlimburg.com

Tijdens deze panoramische dagtocht door de Ardennen wandelt u eerst door de bossen naar het mooi
gelegen dorpje Recht. Dan door prachtige natuur naar het dorp Francheville en door het bos weer terug.
Ondanks het hoogteverschil is deze wandeling prima te doen en kunt u genieten van prachtige panorama’s
op de Ardennen. Neem voldoende proviand mee, in Recht is een bakker met terras (dinsdag gesloten) en
ook een café-terras (weekend open).
Startpunt: Hotel – restaurant Ferme Refat, Refat 8, Stavelot.
(Neem de snelweg Luik – Verviers – Saarbrücken. Neem afslag 12. Ga even L en na 25m R de inrit in naar de
parkeerplaats).
GPS afstand
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629. REFAT (Stavelot) 16,1 km
1. Vanaf de parkeerplaats loopt u rechts langs de
hooischuur richting de bosrand en ga dan achter
de schuur L over het graspad. U loopt het bos in
en negeer
graspad rechts omhoog. Negeer
zijpad links. Aan de brede bosweg gaat u R. Vlak
daarna gaat u aan de Y-splitsing L het bospad
omlaag, dat een eind verder een smal bospad
wordt. Volg nog enige tijd het bospad. Aan de 3sprong bij 2-tweestammige den gaat u L het
bospad omlaag naar de Rechterbach. Vlak vóór
de beek gaat u Lover het bospad en dan steekt u
de houten brug over en volg het grindpad
omhoog. Boven aan de doorgaande weg gaat u R.
Na 50 m gaat u bij plaatsnaambord Malmedy L het
graspad omhoog. Negeer zijpaadje schuin links.
Aan de Y-splitsing bij de bosrand gaat u RD
omhoog. Aan de kruising bij bordje “255”gaat u
RD (blauw/geel) omhoog.
2.
Neem de eerste bosweg L (geel). Negeer
zijpaden en volg geruime tijd RD de bosweg. Aan
de 3-sprong, met links een gele X op de boom,
gaat u R (gele X) over de bosweg. U komt uit het
bos en aan de 3-sprong gaat u RD over de
asfaltweg en volg de mooie panoramaweg. Aan
de T-splitsing bij zitbank gaat u bij afsluitboom R
over de veldweg Aan de ongelijke 4-sprong RD.
Aan de ruime T-splitsing in het bos gaat u L.
Negeer twee boswegen rechts. Aan de 3-sprong,
met links op de boom een blauwe en rode ruit,
gaat u R (258/blauw) over de bosweg. Aan de
bosrand gaat u aan de 3-sprong bij paal 259 RD
langs de bosrand. Aan de 3-sprong bij hoogzit
loopt u RD het bos in. Boven aan de ruime
kruising, het hoogste punt van deze wandeling
(540 m), gaat u RD en volg het pad omlaag.
3. Aan de T-splitsing gaat u wit-rode afsluitboom
R en volg RD het graspad omlaag met mooi
panorama op het dorp Recht. De weg wordt
verhard. Aan de 3-sprong bij zitbank gaat u RD
omlaag. Negeer zijwegen. Beneden aan de
kruising bij mooie kapel (6,2 km) gaat u R over de
asfaltweg. (Rechts op de hoek ligt een bakker met
terras, dinsdag gesloten). Bij huisnr. 9 gaat u L
(blauw) het leuke asfaltweggetje omlaag. Meteen
voorbij het chalet (voorheen restaurant) en vlak
voor de vijver steekt u R via brug de beek over en
ga dan L over de asfaltweg langs een speeltuin.
Meteen na de speeltuin gaat u R over de
parkeerplaats en ga dan R over de asfaltweg.
Blijf geruime tijd de asfaltweg volgen langs
enkele vakantiewoningen. Aan de 3-sprong bij
verkeersborden gaat u RD en volg geruime tijd de
weg met mooi uitzicht. Aan de 3-sprong bij
zitbank gaat u RD.

4. Aan de T-splitsing bij blauwe markeringen op
boom gaat u R over de veldweg. Na 20 m gaat u
aan de Y-splitsing R over de veldweg. Bij gekapt
bos buigt de weg naar rechts en loop dan het bos
in. Aan de Y-splitsing bij ruitermarkeringspaal
gaat u L. Aan de T-splitsing aan de bosrand met
mooi panorama gaat u L (ruiterroute (rr.) over de
veldweg.
(Bij droog weer kunt u hier een hoek afsteken door
RD door het weiland omlaag te lopen richting huis.
Zorg dan dat u ca. 10 0m links van het huis op de
veldweg uitkomt en ga dan R naar het huis. Ga dan
verder bij punt 5).
Neem bij de bosrand het eerste bospaadje R (rr.)
het bos(ruiterpad). Op de hoek van het bos buigt
het pad even naar rechts en na 5m links door een
open stuk gekapt bos. Loop RD naar de hoge
markeringspaal en ga hier R (rr.) de grindweg
omlaag. Aan de 3-sprong bij markeringspaal gaat
u RD (rr.) langs het huis).
5. Meteen voorbij het huis gaat u L (rr.) omhoog.
Aan de kruising bij markeringspaal gaat u L (rr)..
Volg de weg het bos in en negeer meteen
graspad rechts en volg de weg gestaag omhoog.
Aan de 3-sprong RD (rr.). Boven aan de volgende
3-sprong verder RD (rr.). Negeer graspad links en
blijf de rr. volgen. U passeert een open stuk
gekapt bos en dan loopt u weer het bos in. Aan
de schuine T-splitsing aan de bosrand R (rr.)
langs een stenen veldkruis (ruiterpad). Aan de
kruising bij elektriciteitsmast gaat u RD (rr.). Aan
de ruime 3-sprong, met links een prachtige villa,
gaat u R over de asfaltweg. Aan de 3-sprong gaat
u L de asfaltweg, die bij witte bungalow een
grindweg wordt.
Volg dan de stenige weg
omhoog langs een open stuk gekapt bos. Aan
het eind van de veldweg gaat u RD over het
graspad langs de bosrand. U passeert een huis
en volg RD de bosweg. Aan de 3-sprong gaat u R
(blauw).
6. Beneden aan de T-splitsing bij wegkruis gaat u
L (blauw) de grindweg omhoog. Voorbij huisnr.
22 gaat u RD over de veldweg. Aan de Y-splitsing
gaat u R over het pad met mooi uitzicht en u
passeert een zitbank. Aan de T-splitsing gaat u
R (blauw) over de veldweg. Aan de volgende Tsplitsing gaat u R de asfaltweg omlaag langs
huisnr. 6b. Beneden aan de T-splitsing bij de
kerk van Francheville gaat u R. Negeer zijwegen
en volg RD de doodlopende weg langs een huis
met veel klimop. U passeert een mooie
Lourdesgrot en blijf de asfaltweg RD volgen met
links een mooi panorama.

7. Ga dan schuin L over de veldweg langs een
weiland. Negeer graspad links en blijf langs de
hoge haag lopen. (Dit pad kan in de zomer hoog
begroeid zijn). U loopt het bos in. Beneden aan de
T-splitsing L over de veldweg met links de
bosrand. Aan de Y-splitsing gaat u R omlaag.
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Negeer een zijpad scherp rechts. Let op! Negeer
nog volgende pad scherp rechts en ga dan 25 m
verder aan de Y-splitsing L het bospad omhoog.
Negeer graspad links en loop via het graspad
terug
naar
het
beginpunt.
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