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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 dorpje Francheville en door het bos weer terug. 
Ondanks het hoogteverschil is deze wandeling prima te doen en kunt u genieten van mooie uitzichten. 
Neem voldoende proviand mee.  In Recht kunt u naar bakkerij Schaus lopen, waar ze o.a. broodjes hebben. 
Maandag en zondag gesloten.  
 
Startpunt: Hotel/vakantiehuis Ferme Refat, Refat 8, Stavelot. 
(Neem de snelweg Luik – Verviers – Saarbrücken.  Neem afslag 12.  Ga L en ga dan meteen na 25 m R de 
grindweg/inrit omhoog naar Ferme Refat waar u kunt parkeren). 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

16,11 km  5 uur  169 m  454 m 
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629. REFAT (Stavelot) 16,1 km  
 

1. Vanaf de parkeerplaats loopt u rechts langs de 
schuur richting de bosrand en ga dan achter de 
schuur L over het graspad met links o.a. zicht op 
het viaduct en na 150 m loopt u het bos in. Aan 
de 3 -sprong gaat u RD/L. Na ruim 500 m  gaat u 
aan de aan de omgekeerde Y-splitsing R over de 
bosweg.  Na 30 m gaat u aan de Y-splitsing L het 
bos- graspad omlaag, dat na 600 m een dalende 
bosweg wordt.  
 

(Hier staat een bord “Privé-Privatweg”. Als u geen 
lawaai maakt, kunt u hier verder lopen.  
 

Na 500 m passeert u links een aluminium kruis).  
 

Na 900 m, voorbij omgevallen wilduitkijkhut en 
voorbij volgend Privatbord/eigen weg, gaat u aan 
3-sprong bij 2-tweestammige den L het bospad 
omlaag naar de Rechterbach, een zijbeekje van 
de Amblève.  Vlak vóór de beek gaat u L over het 
bospad en dan steekt u via smalle brug de 
beek/stuw over. Meteen daarna aan de T-splitsing 
gaat u L het graspad omhoog. Boven aan de 
doorgaande weg gaat u R.  Na 50 m gaat u bij 
plaatsnaambord Malmedy L de grind- bosweg 
steil (kuitenbijter) omhoog. Negeer zijpaden. Na 
ruim 300 m gaat u aan de 3-sprong RD (25/blauwe 
ruit/geel kruisje) de bosweg omhoog.  
 

2. Na bijna 200 m gaat u L (geel +) de bosweg 
omlaag. (U verlaat blauwe ruit en 25). Negeer 
zijpaden en volg geruime tijd de bosweg, die na 
700 m naar rechts (geel +) buigt en na 900 voorbij 
verbodsbord een stijgende smalle asfaltweg 
wordt met een eindje verder links mooi uitzicht. 
Na 1,3 km gaat u aan de T-splitsing bij zitbank, 
een genietplekje met schitterend uitzicht, R de 
grindweg langs de slagboom omhoog.  Negeer 
zijpaden. Na bijna 500 m gaat u boven aan de T-
splitsing  L de grindweg omlaag. Na 250 m bij 
wandelknooppunt (wkp) 82 gaar u RD (45).  100 m  
verder gaat u aan de 3-sprong, bij bordje “258” 
op boom, R het bos- graspad omhoog. (U verlaat 
45). Na 100 gaat u aan de  volgende 3-sprong, bij 
paal met nr. 259, RD (groene ruit) het bos- 
graspad verder omhoog.  Negeer zijpaden. Na 400 
m steekt u boven de grind- bosweg, het hoogste 
punt van deze wandeling (540 m N.A.P.), over 
loop (56) RD over het bospad dat een eindje 
verder een dalend bos- graspad wordt.   
 

3. Omlaag lopend gaat u na 400 m aan de 3-
sprong R (56/groene ruit) omlaag en vlak daarna 
voorbij wit-rode slagboom volgt RD het graspad 
omlaag, dat 100 m verder een smalle dalende 
asfaltweg wordt met voor u mooi uitzicht over het 
tweetalige (Duits-Frans) dorp Recht. Aan de 3-
sprong bij zitbank, een genietplekje, gaat RD de 
asfaltweg verder omlaag. Negeer zijwegen.  

(Omlaag lopend passeert u rechts de voetvallen 5 t/m 
1).   
 

Beneden aan de rotonde bij de mooie Mariakapel 
(1748), groot oorlogsmonument en zitbank (6,2 
km) gaat u R (Zur Ochsenbaracke) over de 
asfaltweg richting Ligneuville/Malmedy.  
 

(Als u hier L (Dorfstraβe) gaat, dan komt u na ruim 
300 m bij bakkerij Schaus, waar ze o.a. broodjes 
hebben. Maandag en zondag gesloten).  
 

Na ruim  100 m gaat u bij wkp 81, huisnr. 9  en 
verbodsbord L (99/blauw) de smalle asfaltweg 
omlaag en na 200 m steekt u bij zitbank een 
zijbeekje van de Rechterbach over.  
 

(Na 500 m passeert u rechts een waterput, oude 
grenssteen en een grote gedenksteen aan 
voormalige burcht ?).   
 

Na 600 m, meteen voorbij chalet (voorheen 
restaurant) en vlak voor vijver gaat u R. (U verlaat 
99). Meteen daarna steekt u via brug de 
Recherbach  over en ga dan voor volgende vijver 
L over de asfaltweg met rechts een speeltuin.  
  

(Hier bij deze vijver staat zitbank/picknickbank, een 
mooie pauzeplek na circa 7 km lopen).   
 

Meteen na de speeltuin gaat u R over de grote 
parkeerplaats met rechts de speeltuin. Aan de 
asfaltweg, die meteen links omhoog buigt, gaat u 
R. Blijf geruime tijd de stijgende asfaltweg RD 
volgen langs enkele (vakantie)woningen. Na 400 
m gaat u aan  de 3-sprong RD (85) omhoog met 
links mooi uitzicht. Negeer zijpaden.   
 

(Voorbij de grote veestal passeert u links twee grote 
ronde mestsilo’s. Na 700 m passeert u links een 
zitbank, een genietplekje). 
 

4. Na 1 km, waar de asfaltweg links omhoog 
buigt, gaat u bij wkp 85  R over de veldweg. Na 20 
m gaat u aan de Y-splitsing R (rode hoef/ 
ruitermarkering) over de veldweg/graspad 
gelegen tussen weilanden, die na 200 m beneden 
voorbij beekje rechts het bos inbuigt.  Omhoog 
lopend gaat u aan de Y-splitsing bij 
ruitermarkeringspaal L. Meteen daarna aan de T-
splitsing voor groot weiland gaat u L (ruiterroute)   
de veldweg omhoog met links de bosrand.  Aan 
de Y-splitsing, waar de grindweg links omhoog 
buigt, gaat u RD/R over het smalle pad met rechts 
nog even het weiland. Na 200 m gaat u R (rr.) de 
grindweg omlaag. Negeer zijpaden.  
 

(Na 200 m heeft u rechts bij weiland weer zicht op 
Recht).    
 

Na 600 m gaat u beneden bij woning (nr.67) RD de 
asfaltweg omlaag.   
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5. 20 m voorbij het huis gaat u L (rr.) de grind-
bosweg omhoog. Na ruim 50 m gaat u aan de 3-
sprong L (rr/rode pijl) de grindweg geruime tijd 
omhoog. Na 500 m gaat u aan de 3-sprong RD 
(rr./rode pijl) verder omhoog. Na ruim 300 m aan 
de volgende 3-sprong bij open stuk gaat u verder 
RD (rr./rode pijl) omhoog. Na 500 m aan de 
omgekeerde Y-splitsing bij houten wegkruis gaat 
u R over de brede bosweg en u passeert meteen 
links een stenen veldkruis t. h. a. Henrie Gascoin, 
die hier op  52 jarige leeftijd op 13 mei 1853 is 
overleden.  Negeer zijpaden  Na 300 m gaat u aan 
de ruime 3-sprong bij ingang van prachtig 
landhuis R de asfaltweg omhoog Na 150 m gaat 
aan de 3-sprong in het gehucht Houvegnez L de 
asfaltweg omhoog, die na 50 m bij witte bungalow 
(nr. 2 a) een stijgende verharde grindweg wordt 
met rechts prachtig uitzicht. 200 m verder bij 
woning huisnr. 2 wordt de verharde grindweg een 
stijgend graspad.  Aan het eind van het graspad 
gaat u RD over het smalle graspad. Na 250 m 
passeert een huis en volgt u RD de grindweg, die 
na 150 m rechts omlaag buigt en een eindje 
verder een dalende smalle asfaltweg wordt.  
 

6. Beneden aan de T-splitsing bij wegkruis gaat u  
L (blauwe rechthoek) de asfaltweg omhoog en 
boven passeert u enkele aardige huisjes.  Na 200 
m aan de Y-splitsing, einde asfaltweg, gaat u RD 
over het pad en u passeert meteen links een 
zitbank met prachtig uitzicht. Aan de T-splitsing 
gaat u R (blauw) de grindweg omlaag met links 
een aardig optrekje. Na bijna 100 m bij huisnr. 6b, 
alweer een aardig optrekje, gaat u R de smalle 

asfaltweg omlaag. Beneden aan de T-splitsing 
voorbij de Sint Felixkerk (18e eeuw) in  
Francheville  gaat u R omhoog  
 

(Boven de deur hangt een groot muurkruis en een 
chronogram met het jaar 1742). 
 

Negeer  zijwegen.   
 

(Even verder passeert u rechts en waterbak en 
zitbank. De route volgend heeft u even verder links 
mooi uitzicht). 
 

Na bijna 400 m bij wegkruis en bushalte volgt u 
RD de doodlopende asfaltweg. 200 m verder,  
voorbij bord “einde bebouwde kom”, passeert u 
rechts een mooie Lourdesgrot met 
votieftegels/danktegels.   
 

7. Na bijna 400 m, waar de asfaltweg naar rechts 
buigt, gaat schuin L de veldweg omhoog met 
links weilanden. Boven aan de 3-sprong gaat u 
RD omlaag. (Dit pad kan in de zomer soms begroeid 
zijn). Na 100 m loopt u het bos in. Beneden aan de 
T-splitsing gaat u L over de bosweg, die een 
dalende bosweg wordt. Na 200 m aan de Y-
splitsing gaat u R (rode pijl) omlaag.  Negeer na 
bijna 200 m zijpad scherp rechts.  Na bijna 500 m  
negeert u bij Privé/Privaat bospad scherp rechts.  
(U bent hier in het begin van de wandeling al 
geweest). Na 25 m gaat u schuin L het smalle  
bospad omhoog. Negeer zijpaden en volg het 
(smalle) bospad RD. Na 600 m gaat u aan de 3-
sprong RD omlaag. Na bijna 300 m komt u weer 
bij het beginpunt, de prachtig gerenoveerde 
voormalige hoeve die uit de 18e eeuw stamt.

 
Samenstelling route: Jos Wlazlo en Jan Nobbe. 
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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.   
 

 


