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Tijdens deze pittige dagtocht door de Ardennen wandelt u eerst naar het fort de  Logne.  Dan loopt u door  
bossen omhoog en staat u op de rotsen van Sy.  U loopt omlaag naar het plaatsje Sy waar u kunt pauzeren 
bij het terras van camping La Petite Différence. (Buiten seizoen alleen weekend open). Na het rondje Sy 
wandelt u over een mooi plateau naar het dorp Herbet en bij een kruis met 2 beelden heeft  u schitterend 
uitzicht heeft op Bomal. In Bomal passeert u het kasteel en genoeg terrasjes om iets te drinken. Als toetje 
mag u omhoog klimmen naar het beginpunt. TIP: Blijf lekker slapen in een vakantiewoning doe de 
volgende dag nog wandeling 557 of 566. 
 
Startpunt: Chalet Pidoux, Allée de Pierreuse 8, Bomal – sur – Ourthe. 
(U kunt naast het huis langs de weg parkeren).  
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

15,25 km  4.30 uur  132 m  389 m 
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645. BOMAL 15,2 km  
 
1. Met uw rug naar de woning en de 2 garages 
gaat u L. Meteen daarna aan de 3-sprong gaat u 
RD over de asfaltweg langs huisnr. 4.  Aan de T-
splitsing gaat u R.  Neem de eerste veldweg L 
(Campagne Saint-Rahi), die u geruime tijd RD 
volgt. Aan de kruising gaat u RD.   Aan de 3-
sprong bij bord Chapelle Saint-Rahi gaat u RD. (U 
kunt hier even L  naar de kapel lopen).    Let op!  
Vlak voordat de weg daalt, gaat u aan de 4-
sprong  (groene pijl) L door de nauwe doorgang 
en steek RD (wit-rood) het weiland over. Ga door 
de volgende nauwe doorgang (kijk uit voor 
prikkeldraad!) en loop RD richting blokhut.  Loop 
links langs de hut en volg het bospaadje omlaag.  
Volg het pad rechts langs een ijzeren hek 
(wit/rood).  U passeert het volgende ijzeren hek 
en ga verder het steile pad langs de reling 
omlaag. Beneden steekt u de doorgaande weg, 
stap over de vangrail en volg het bospaadje 
omlaag (wit/rood).  Aan de T-splitsing gaat u L  
over het paadje/veldweg richting Logne.  
 

2.  Aan de asfaltweg bij huizen gaat u L en ga dan 
meteen vóór de afsluitboom R het smalle pad 
omhoog.  Boven aan de T-splitsing gaat u L de 
grindweg omhoog. Boven bij het fort de Logne 
gaat u de grindweg omlaag.    
 

(U kunt hier even L door het poortje gaan om het fort 
te bekijken (€ 3,00)).   
 

(I.p.v. de grindweg te volgen kunt u ook over het 
avontuurlijk paadje met steile afdaling lopen. Als u 
het paadje neemt, ga hier R onder de brug door, 
steek RD de parkeerplaats over en loop links langs 
de houten hut en volg RD het bospad. Aan de T-
splitsing, met rechts een 2-stammige boom, gaat u R.  
Daal voorzichtig het pad omlaag, aan het eind buigt 
het pad rechts om een rots en ga dan L omlaag 
(moeilijk) naar de grindweg.  Aan de grindweg gaat u  
L).   
 

De grindweg maakt een scherpe lus naar  rechts 
en maakt ook een scherpe lus naar links. Aan de  
T-splitsing gaat u R langs een roofvogelweide.  
Bij het terras van Ferme de Logne gaat u R over 
de asfaltweg langs de tennisvelden. Steek de 
beek over en volg de asfaltweg langs een huis. 
(Rechts ligt een mooie villa).   
 

3.  Bij de rechts gelegen oprit tussen twee stenen 
pilaren, en bij de links staande lantaarnpaal met 
nummer 605/00005, gaat u scherp L het bospad 
omhoog (gele rechthoek)  (U volgt nu de wit/rode 
markering op de bomen tot in Sy). Negeer een 
zijpad links en volg wit/rood.  Aan de 3-sprong 
gaat u RD het steile pad omhoog. Negeer 
zijpaden en volg geruime tijd de wit/rode route 
omhoog. 
 

(Na geruime tijd kunt u bij een Y-splitsing even L 
gaan naar een zitbank met mooi uitzicht).  
Bij de hoek van weiland gaat u de  Y-splitsing L 
(wit/rood).  Aan de 3-sprong gaar u R (wit-rood) 
onder de omgevallen boom door en volg dit pad 
links langs de asfaltweg omlaag.  Beneden gaat u 
L over de asfaltweg.  Na 50 m in de linkerhoek 
gaat u langs de afsluitboom en volg het pad RD 
(groen/geel).  
 

(Na 10 m kunt u L naar een uitzichtpunt lopen. U  
staat dan  op de rotsen van Sy).   
 

Volg verder het pad.   
 

(Bij infobord kunt u ook even L naar een uitzichtpunt 
lopen).   
 

Volg verder de wit/rode route langs de afgrond.  
Aan de 3-sprong gaat u L en volg het pad RD (wit-
rood) omlaag langs een zitbank.   Aan de Y-
splitsing gaat u L (wit/rood). Volg zigzaggend 
(Niet RD!) het pad omlaag. Na trapje gaat u L over 
de asfaltweg langs de kerk. Negeer meteen zijweg 
links.  Loop onder het viaduct door en loop door 
tot het terras van La Petite Différence met 
Nederlands sprekende eigenaar waar u kunt 
pauzeren.   
 

4.   Loop verder langs de camping en dan buigt u 
rechts over de grindweg langs de Ourthe.  Loop 
onder de spoorbrug door en ga dan meteen R 
(wit-rood) het paadje omhoog langs de spoorlijn.  
Volg het pad achter de camping langs en ga dan 
RD over de asfaltweg langs het kerkhof.  Aan de 
3-sprong gaat u RD langs huizen.  Aan de ruime 
3-sprong bij monument gaat u RD omlaag.  Aan 
de 3-sprong bij de kerk gaat u R.  Loop onder het 
viaduct door en ga dan meteen L (blauw) over  
het verharde pad.  Steek RD via de spoorbrug de 
Ourthe over en ga dan L over de asfaltweg met 
rechts de Ourthe. Na circa 400 m gaat u bord 
”Ballade de Verlaine” op boom schuin L het 
bospad omhoog.  Loop rustig de steile helling 
omhoog. Aan de asfaltweg gaat u L omhoog.  Aan 
de kruising gaat u R de asfaltweg omlaag langs 
huisnr. 3.  Aan de 3-sprong bij verkeersspiegel 
gaat u L de weg omhoog.  Aan de kruising gaat u 
RD  (Chemin du Puits) langs een Mariabeeld.    
 

5.   Na 10 m gaat u schuin L (blauw-wit) de 
veldweg met mooi uitzicht omhoog en loop dan 
weer het bos in.  Aan de kruising met bosweg 
loopt u RD over het bospad.  Aan de T-splitsing 
gaat u R omlaag.  U komt uit het bos en steek dan 
RD het grote weiland over. Volg verder het pad 
door en langs de bosrand. Blijf dan het graspad 
omhoog volgen onder de hoogspanningskabels. 
Aan de asfaltweg gaat u R. Negeer meteen 
veldweg rechts en volg geruime tijd de weg over 



  blz 3 van 3 

 

een mooi plateau en dan loopt u het dorp Herbet 
binnen.   
Aan de T-splitsing voor boerderij gaat u R.  Aan 
de 3-sprong bij huis met trappen gaat u L.  Aan 
de 3-sprong bij huisnr. 18 en wegwijzer gaat u RD 
over het smalle graspad.  (U loopt nu even naar het 
kruis met mooi uitzicht). Volg enige tijd het 
bospaadje, steek het weiland over en volg het 
bospaadje.  Houdt R aan en u komt bij het kruis 
met twee beelden en zitbank. Hier heeft u mooi 
uitzicht op Bomal.   
 

6. Loop hetzelfde pad terug tot bij huisnr. 18 en  
wegwijzer en ga L de veldweg omlaag.  Beneden 
aan de T-splitsing bij infobord gaat u R en volg 
dan de verharde weg langs de spoorlijn.  Neem 
de eerste weg L en steek de spoorlijn en de 
Ourthe over.  Na de brug gaat u meteen L (La 
Petite Batte). Aan de kruising bij boulangerie 
(Lekker gebak!) gaat u L de brug over en loop RD 
langs een café.  Aan de 3-sprong bij huisnr. 17 
RD. (Recht voor u ziet u boven op de berg het kruis 
met de 2 beelden).  Volg de weg mee naar rechts, 
steek de doorgaande weg over en loop RD 

omhoog naar de kerk.  Ga nog vóór de kerk 
scherp R het trapje omhoog en ga R over het pad  
langs de hoge kasteelmuur.  Blijf vlak langs de 
muur lopen en ga aan het eind van de muur L 
langs de beek.   
 

7.   Neem de tweede brug R (dus de ronde stenen 
brug) en ga dan meteen L over het graspad langs 
de voetbalvelden. Steek L via houten brug de 
Aisne over en ga meteen R langs de beek.  U 
loopt hoog boven de Aisne. Aan de 3-sprong gaat 
u scherp L het bospad omhoog.  Let op! Na 100 m 
gaat u aan de 3-sprong bij platform R het steile 
bospad omhoog.  Aan de kruising met breder pad 
gaat u R omhoog.  Aan de 3-sprong gaat u L 
richting mooi huis met roze gevel.  Aan de 
kruising bij dikke boom gaat u R het steile pad 
omhoog. Aan de T-splitsing gaat u R richting  
mooi huis en ga dan L over de weg.  Aan de 
volgende T-splitsing gaat u R en ga dan L over de 
asfaltweg.  Neem de eerste grindweg R (Alléé de 
Pierreuse).  Bij de T-splitsing komt u weer bij het 
begin.  

 
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.   


