
635. TROIS-PONTS 13,9 km  
www.wandelgidsardennen.nl 

www.wandelgidszuidlimburg.com 

 

 
 
 

 

 
 

Tijdens deze panoramische dagtocht door de Ardennen wandelt u eerst langs de La Salm en dan klimt u 
omhoog naar het dorpje Bergeval waar u nog verder omhoog loopt. Dan loopt u omlaag naar het dorpje 
Rochelinval dat bekend is  om de “Battle of the Bulge” waar tussen 3 en 7 jan. 1946  honderden soldaten 
om het leven zijn gekomen. Via het dorpje Spineux loopt u via mooie paden omhoog naar  het hoogste 
punt van deze wandeling. Langs de rand van het dorpje Aisomont loopt u omlaag/omhoog naar de 
uitkijktoren La Tour Leroux waar u boven grandioos uitzicht heeft. Via steile afdaling komt u bij Villa 
Manonfat.  Neem zelf proviand mee, er staan onderweg enkele zitbanken.  De route biedt fraaie panorama’s 
en u passeert maar liefst vier oorlogsmonumenten.  
 

Startpunt: Parkeerplaats bij station, Place de la Gare, Trois-Ponts. U kunt ook starten bij Villa Manonfat, 
Manonfat 201a, Trois-Ponts. Loop dan de asfalweg omlaag naar het station.  
 
Als u bij het treinstation omlaag loopt, dan komt u na 300 m beneden in het centrum van Trois-Ponts waar 
o. a. horeca is  
 
.  

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

13,86 km  4.30 uur  250 m  501 m 
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635. TROIS-PONTS 13,9 km  
 

1.  Met uw rug naar het station gaat u L omhoog.  
Na 150 m, vlak voor spoorwegviaduct,  gaat u 
schuin R (geel-rood) het smalle grindpad omlaag 
met rechts beneden het riviertje La Salm.  Negeer 
na 200 m brug rechts en loop RD (geel-rood/rode 
rh) met rechts de 34 km lange Salm, die hier in 
Trois-Ponts in de Amblève stroomt.  Let op!  Aan 
de 3-sprong voor hoek van afrastering gaat L.  
 

(I.v.m. aardverschuiving is dit pad afgesloten. Laat 
even weten als dit pad weer te belopen is. Alvast 
bedankt. Is het pad nog afgesloten, loop dan hier bij 
verbodsbord RD (geel-rood/rode rh). Meteen daarna 
buigt het pad bij haag naar links en via nauwe 
doorgang gaat u  over de asfaltweg met rechts 
chalets van de camping. Aan de 3-sprong bij groot 
bord “camping Beau Rivage” gaat u R omhoog. Ga 
nu verder bij **** in dit punt).    
 

Let op! Na 300 m neemt u omlaag lopend het 
eerste paadje R omlaag.  Meteen daarna gaat u op 
de camping R over de asfaltweg. Aan de 3-sprong 
gaat u RD. Vlak daarna  bij groot bord “camping 
Beau Rivage” gaat u L omhoog **** en u steekt 
meteen via brug de Salm over. Meteen daarna 
verlaat u via slagboom de camping en loopt u RD 
de asfaltweg omhoog. Steek boven de 
doorgaande weg over en loop bij verkeersspiegel 
en verbodsbord RD (geel) de asfaltweg omhoog 
en u steekt meteen de Rau de la Venne, een 
zijbeekje van de Salm, over.  Vlak daarna gaat u 
aan de 3-sprong bij zitbanken en volgende 
verkeersspiegel L (Chemin de Bergeval) de 
smalle asfaltweg omhoog.   
 

2. Na 200 m aan de 3-sprong bij zitbank gaat u L  
de smalle doodlopende weg omhoog.   
 

(Achter u ziet u links boven op de heuvel de 
uitkijktoren waar u aan het eind van de wandeling 
langs komt).   
 

200 m verder bij huisnr. 5-12 gaat u RD het 
graspad omhoog, dat na 200 m een stijgend 
stenig bospad wordt (kuitenbijter), dat u geruime 
tijd RD volgt. Na bijna 600 m, 50 m voorbij 
(tweede) zitbank, gaat u boven aan de 3-sprong 
bij markeringspaal L de bosweg omlaag.  Steek 
beneden het beekje Rau (Ruisseau) de la Venne 
over en volg de bosweg, die een eindje verder 
even een smal pad wordt,  geruime tijd RD 
omhoog met rechts beneden het beekje.  Na ruim 
500 m gaat u boven R over de grindweg.  Na 250 
m gaat u aan de asfaltweg R. Meteen daarna aan 
de 3-sprong bij zitbank gaat u L (geel/Promenade 
des Holtlïs) de asfaltweg door het dorpje 

Bergeval omhoog en na 100 m passeert u links 
een groot muur.  
(Hier aan de 3-sprong bij zitbank ziet u voor u in 
weiland een weerstation).  
 

200 m verder verlaat u het dorpje en  volg RD de 
smalle stijgende asfaltweg met rondom mooi 
uitzicht  
 

3. Na 500 m gaat u aan de 4-sprong RD (geel) 
verder de smalle asfaltweg omhoog met links in 
weiland een “windmolentje”.  
 

(Kijk hier even achterom en geniet van het uitzicht).    
 

Negeer 300 m verder boven aan de bosrand breed 
zijpad links en loop RD de smalle asfaltweg door 
het bos omhoog. 200 m verder wordt boven de 
asfaltweg op een hoogte 484 m N.A.P. een 
dalende grind- asfaltweg, die u geruime tijd RD 
volgt.  Negeer zijpaden.  Na bijna 1 km aan de 3-
sprong bij zitbank  en oorlogsmonument t. h. a. 
het 551e Parachute Infantry Battalion (zie 
infobord) gaat u L (geel) verder de smalle 
asfaltweg omlaag met voor u prachtig uitzicht. 
 

(Op 7 jan. 1945 leed  het 551st Parachute Infantry 
Battalion bij de opdracht de laatste Duitse weerstand 
op de westelijke Salmrivier te elimineren zware 
verliezen. Zonder artillerie en de beloofde drie tanks 
ter ondersteuning trok men ten aanval tegen de goed 
verschanste vijand die bovendien het voordeel had 
om de hoogste posities te bezetten. Uiteindelijk 
slaagden ze erin het dorpje Rochelinval binnen te 
trekken waarna 300 Duitse soldaten zich overgaven. 
 

In 4 dagen tijd (3-7 jan.1945) verloor het bataljon  
680 manschappen waar onder hun bevelhebber  
luitenant Col Wood G. Joerg. 
 

Op 7 jan.  2017 werd een deel van de as  van de op 
25 april 2016 overleden Amerikaanse veteraan 
Richard ‘Dick’ Field hier aan de voet van het 
gedenkteken door zijn dochter en kleindochter  
uitgestrooid. Het was zijn laatste wens dat zijn as zou 
uitgestrooid worden op de plaats waar heel wat van 
zijn vrienden sneuvelden. 
 

De route volgend  ziet u 50 m verder links kleurrijke 
bijenkorven).   
 

Na 500 m gaat u aan de 3-sprong in het dorpje 
Rochelinval RD (geel).  
 

(Hier aan de 3-sprong ziet u links bij woning een 
bakhuisje).  
 

Negeer meteen daarna bij zitbank en Mariakapel 
doodlopende weg rechts. Meteen daarna aan de 
3-sprong gaat u RD de asfaltweg  verder omlaag, 
die na 100 m bij de huisnr. 5 en 5b rechts omlaag 
buigt met even verder voor u mooi uitzicht.  
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(50 m na de bocht naar rechts passeert u rechts 
boven weer een  oorlogsmonument t. h. a. het 551ste 
Parachute Infantry Battalion. 
 

Dit monument, heeft o.a. een plaquette  ter 
herinnering aan de 680 slachtoffers, die het Battalion 
verloor in 4 dagen tijd. In dat tijdsbestek werden er 
bajonetaanvallen op Duitse machinegeweernesten 
uitgevoerd, de dorpen Dairomont en Quartiers 
ingenomen en Duitse tegenaanvallen afgeslagen. 
Het uiteindelijk doel, Rochelinval aan de Salm rivier, 
werd op 7 jan. 1945 bereikt. Toen bestond het 
bataljon nog maar uit 110 soldaten, een ongelooflijk 
hoge prijs. 
 

De rechter gedenkplaat, de oudste,  is een 
aandenken aan het 551st, die samen met de Belgen 
streden tegen onderdrukking en voor vrijheid). 
 

Aan de 3-sprong gaat u RD (geel-rood) verder 
omlaag. 50 m verder passeert u links het 
oorlogsmonument “Combat de Rochelinval 1940”  
 

(Dit monument werd opgericht ter ere van de 
Chasseurs Ardennais, ter herdenking van de slag 
van 10 mei 1940, die plaatsvond rond Rochelinval. 
Het Regiment van de Ardense Jagers is één van de 
vier infanteriebataljons van het Belgische leger. 
 

De moedige korporaal Marcel Royer en de soldaten 
Andrien Baleine en Urbain Streel verloren hier hun 
leven toen ze probeerden tot op het laatst de Duitse 
opmars naar het westen te vertragen).   
 

Meteen daarna steekt u via brug de spoorlijn 42, 
Rivage-Kautenbach (Luxemburg), over en negeer 
meteen daarna zijpad rechts.     
 

4. Beneden steek u na de brug over de Salm en 
bij infoborden de  doorgaande weg (N68) over en 
loop RD (geel-rood) de asfaltweg omhoog 
richting Wanne/Col de Wanne. Aan de 3-sprong 
gaat u RD (geel-rood) verder omhoog.  Waar na 
200 m de asfaltweg naar rechts buigt, gaat u bij 
verbodsbord RD/L (geel-rood) de grindweg 
omhoog. (Kijk bijna boven nog eens achterom). Na 
500 m gaat u boven aan de 4-sprong in Spineux  
bij “uitpufmuurtje” RD (geel-rood) de asfaltweg 
omhoog.   
 

(Meteen voorbij het tweede huis rechts, ziet u bij inrit  
in de tuin afweergeschut/artillerie uit de 2e 
wereldoorlog staan).   
 

Na 150 m bij huisnr. 26 gaat u aan de T-splitsing 
bij oorlogsmonument “Battle of the Bulge” L 
(geel-rood) de asfaltweg omhoog.  
 

(Het herdenkingsmonument hier in Spineux brengt 
hulde aan het 112de en 424de Amerikaans regiment, 
die hier standhielden en het gebied bevrijdden). 
 

Negeer na 250 m bij zitbank (8 km) veldweg links 
en loop verder RD (rode rh) de asfaltweg 
omhoog.   
 

(Als u hier L de veldweg inloopt, dan heeft u na 30 m 
links weer mooi uitzicht).    
 

Waar na bijna 200 m het links en rechts gelegen 
weiland eindigt, gaat u meteen R (rode rh) het 
stenige bospad omhoog.  Negeer zijpaden.   
 

5. Na 500 m gaat u boven in het bos aan de ruime 
3-sprong RD (gele pijl MTB route).  
 

(Dit is het. het hoogste punt (497 m N.A.P) van deze 
wandeling).  
 

Aan de 3-sprong gaat u RD (geel pijl MTB route). 
200 m verder bij picknickbank en jachthut  
(Aredes Chasseurs) gaat u RD en 150 m verder 
loopt u  langs de bosrand omlaag.   Beneden aan 
de T-splitsing voor huis (nr. 63) gaat u  R de 
asfaltweg omlaag.  Na 50 m, voor zitbank,  gaat u 
scherp L over de veldweg met links de woning.   
 

(Hier aan de asfaltweg bij zitbank ziet u voor u  
woningen in het dorp Aisomont).  
 

Na 100 m gaat u aan de 3-sprong R (geel-rood) 
omlaag.  Negeer zijpaden en volg geruime tijd het 
dalende bospad, dat na bijna 600 m scherp naar 
links buigt. Na 900 m, vlak voor houten kruis,  
gaat u aan de Y-splitsing scherp R (geel-rood) 
even steil omlaag.  Let op!  100 m verder, waar 
het pad links steil omlaag buigt, gaat u RD over 
het smalle bospaadje evenwijdig aan de links 
beneden gelegen bosweg. Na 100 m gaat u 
beneden R (geel-rood) over deze bosweg, die 
geruime tijd RD volgt.  Negeer zijpaden. Na 1 km 
gaat u boven aan de T-splitsing bij zitbank en 
afvalbak L (rode rh/wit-rood) de bosweg omlaag 
met rechts mooie doorkijkjes. Negeer zijpaden 
links en volg geruime tijd RD (rode rh/wit-rood) 
de bosweg.  
 

(Na 300 m  bij volgende zitbank/afvalbak heeft u 
mooi uitzicht. Na 750 m passeert u weer een 
zitbank/afvalbak).    
 

6. Na 900 m komt u bij de uitkijktoren La Tour 
Leroux en een picknickbank met prachtig uitzicht.  
 

(De 16,65 m hoge uitkijktoren staat op 395 m hoogte 
en is een replica van de vroegere houten toren, die 
zonder dak was. Na de beklimming van 47 treden 
heeft u boven prachtig uitzicht over de valleien van 
de Salm en Amblève, op de boven meren van de 
waterkrachtcentrale van Coo, de dorpjes Brume, 
Mont-de-Fosse, Bergeval en Saint-Jacques. Bij 
helder kun je zelfs tot de Baraque de Fraiture kijken).     
 

Bij bordje “La Tour Leroux alt 400 m” dat rechts 
naast de uitkijktoren staat, gaat u R (rode rh/wit-
rood) het bospaadje omlaag. Na 200 m gaat u aan 
de Y-splitsing L/RD (wit-rood) het paadje verder 
omlaag met rechts even de bosweg. Negeer 
zijpaadjes. 200 m verder gaat u aan de T-splitsing 
R (wit-rood) het grindpad omhoog.  Negeer vlak 
daarna boven zijpad rechts. Bijna 100 m verder 
gaat u scherp L (rode rh/wit-rood) het bospad 
omlaag.  Na 500 m gaat u beneden L de asfaltweg 
omlaag  
 

(Hier ligt (linker huis) de mooie vakantiewoning 
Manonfat.   



Als de Nederlandse eigenaars aanwezig zijn (auto) 
en u interesse heeft in deze vakantiewoning mag u 
best even een kijkje nemen.   
 

De route volgend passeert u 50 m verder links een 
waterput/zwingelput).   
 

Na 400 m steekt u beneden de spoorbrug over  en 
200 verder komt u weer bij het treinstation/ 
parkeerplaats.  
 

(Op de parkeerplaats ziet u boven de witte 
vakantiewoning met balkon).  

Als u hier RD omlaag loopt, dan komt u na 300 m 
beneden in het centrum van Trois-Pont waar horeca 
is. Beneden aan de doorgaande weg ligt friterie 
Bertrand  met op het dak van de friterie een terras. 
Ze hebben hier ook lekkere broodjes o. a. broodje 
Dagobert (broodje gezoend) en koffie.  
 

Als u beneden aan de doorgaande weg bij de friterie 
L gaat, dan komt u na 50 m bij o.a. een brasserie du 
Vieux Pont met terras. Als u hier L (weg richting 
Vlelsalm) gaat, dan komt u na 50 m bij 
boulangerie/bakker. Als u bij de brasserie RD loopt, 
dan komt meteen rechts bij een supermarkt).

  
 
Samenstelling route:  Jan Nobbe   
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