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Tijdens deze dagtocht door de Ardennen wandelt u eerst door het leuke stadje Stavelot en dan loopt u door 
de bossen omhoog naar het gehucht Amermont. Dan wandelt u met schitterend uitzicht omlaag naar de 
rand van Stavelot waar u naar het centrum kunt lopen. De wandeling wordt dan 17,2 km. Dan loopt u een 
stuk langs de Ambleve  naar het gehucht Challes waar de wandeling door beschermd natuurgebied gaat. 
Via halfronde brug steek u de Ambleve over dan loopt u door bos omhoog.  Via pad met mooi uitzicht over 
het Amblev dal komt u de buurschap Lodomez. Dan loopt u omhoog naar het hoogste punt van de 
wandeling waar u schitterend uitzicht. Via leuke paden loopt u omlaag en passeert u  Villa Stavelot en het 
Eddy Merckx monument. Via avontuurlijk paadje, waar voor een alternatief is beschreven,  loopt u omlaag 
naar Stavelot. Neem voldoende drinken mee.   
 

TIP: Blijf lekker slapen in Villa Stavelot in een van de mooie kamers en doe de volgende dagen nog 
wandeling 621 en 635. 
 

Startpunt: Parkeerplaats aan de Amblève meteen na de  brug links, Rue des Iles 20, Stavelot.  
 

U kunt ook starten vanaf de parkeerplaats  van de supermarkt Carrefour, Avenue des Démineurs 30 
Stavelot.    Vanaf de parkeerplaats gaat R langs de doorgaande weg en  na 50 m gaat u R  (Route de 
Cahlles) omlaag. Ga dan verder bij **** in punt 4. Halverwege de wandeling kunt u dan in het centrum van 
Stavelot pauzeren.    

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

15,43 km  4.45 uur  234 m  458 m 
 

 

647. Stavelot 15,4 km   
 

1. Staande op de parkeerplaats met uw gezicht 
naar de woningen gaat u R. Voorbij de met 
zandstenen in Romeinse stijl  gebouwde 
Laurentiuskapel/Chapelle Saint Laurent (1030) 
steekt R via brug de Amblève over en loop aan de 
andere kant van de brug bij groot wegkruis RD.  
 

(Deze brug is één van de belangrijkste plaatsen van 
het Ardennenoffensief. O .a. de Amerikaanse Half 
Track type M2A1 die hier staat herinnert aan deze 
tragedie. Van 18 tot 20 dec. 1944 werd tijdens de 
Slag om de Ardennen zwaar gevochten in de stad. 
Bij represailles door Duitse soldaten werden meer 
dan 100 burgers, waaronder vrouwen en kinderen, 
vermoord). 
 

Negeer zijwegen. Na 100 m gaat u aan de 3-
sprong bij zitbank en verkeerspiegel R (Rue du 
Châtelet) de kasseienweg omhoog en negeer 
meteen zijweg rechts.  
 

(Als u 50 m verder R door de toegangspoort gaat, 
dan komt u op het abdijterrein  In de gebouwen, die 
aan dit plein staan, werd o.a. brood gebakken en bier  
gebouwen.  
 

Steek schuin links dit plein over en u komt voorbij de 
toren  (1534) van de voormalige abdijkerk bij de 
archeologische overblijfselen van de voormalig 
abdijkerk. 
 

Het glazen gedeelte verbindt twee vleugels (17e 
eeuw) van de voormalig abdij. Via het glazen 
gedeelte komt u bij het museum en het 
toeristenbureau.   
 

De Abdij van Stavelot werd gesticht in 648 door 
Remaclus, abt van het klooster te Solignac/Bordeaux 
die een stuk bos in de Ardennen kreeg, om hem in 
staat te stellen dit deel van het rijk te kersteneren. De 
abdij had in de Hoge Middeleeuwen (van 1000 tot 
circa 1250) een grote reputatie als centrum van kunst 
en wetenschappen.  
 

Van het ooit imposante kloostercomplex zijn slechts 
enkele gebouwen over, waarin tegenwoordig 3 
musea gevestigd zijn, namelijk het historisch 
museum van het Abdijvorstendom Stavelot-Malmedy, 
het museum van het Circuit Spa-Francorchamps en 
het Guilliaume Apollinaire (Franstalig schrijver) 
museum. 
 

Als u hier bij de archeologische overblijfselen een 
van de trappen omhoog loopt, dan komt u boven bij 
het grote infobord “Stavelot” waar aan de 
doorgaande weg ook horeca is).                                                                                                                                                                                          
Voorbij de toren (1534) van de voormalige 
abdijkerk en oorlogsmonument gaat u boven aan 
de kruising bij vakwerkhuis L (Rue Henri 
Massange) met links het stadhuis.  

 

(Als u hier R gaat, dan komt bij horeca met terras). 
 

Negeer smalle zijweg rechts omhoog. Vlak daarna 
aan de 4-sprong voorbij volgend vakwerkhuis 
gaat u R (Rue du Vinâve) langs de oude 
waterpomp/wasplaats Le Vinâve (1777) omhoog.   
 

(In Stavelot ziet u op verschillende plekken “hoofden” 
met lange rode wortelneus hangen. Op de 3e zondag 
vóór Pasen trekt een lange stoet mysterieuze 
personen “Blancs Moussis” (immaterieel erfgoed), die 
helemaal in het wit zijn gekleed, door de straten van 
het stadje. Volgens de legende zouden de Blancs 
Moussis ontstaan zijn door een verbod van prins-abt 
Guillaume de Manderscheidt, die in 1499 zijn 
abdijmonniken verbood deel te nemen aan de 
heidense winterfeesten. De bevolking spotte met dat 
verbod door aan de feestelijkheden deel te nemen in 
lange kapmantels zoals monnikspijen).  
 

Aan de T-splitsing voorbij wegkruis voor de St 
Sebastiaanskerk (1750-1754), die te bezichtigen 
is,  gaat u R.   
 

(De kerk verwijst echter meer naar Remaclus dan 
naar Sebastiaan want ze herbergt het schrijn van 
Remaclus uit 1268, Het schrijn van Remaclus werd in 
1805 aan de kerk geschonken door de monniken na 
hun terugkeer uit ballingschap vanwege de Franse 
revolutie. Het schrijn, dat midden op het koor staat is 
gemaakt van verguld zilver en is voorzien van 
edelstenen. Remaclus was de stichter van de dubbel 
abdij van Stavelot – Malmedy.  
 

Aan de voet van het altaar van O. L. Vrouw (linker 
zijbeuk) staat een stenen doopvont uit de 16e eeuw.  
 

Een deel van het meubilair is uit de 18e eeuw, 
aangevuld met meubilair uit de eerste parochiekerk 
en uit de abdijkerk.. Het Korfmacher orgel stamt uit 
1841. De eikenhouten preekstoel, afkomstig uit de 
oude abdijkerk, dateert uit de 18e eeuw). 
 

Let op! Vlak daarna voorbij huisnr. 6 gaat L 
(Ruelle Delbrouck) de smalle  kasseienweg, 
gelegen tussen woningen, omhoog die boven bij 
mooie oude eiken voordeur (nr. 6) naar rechts 
buigt. Aan de kruising bij het grote plein Place de 
la Remacle met fontein met perron gaat u L (Rue 
Chaumont) de kasseienweg omhoog.   
 

(Dit plein is genoemd naar de stichter (monnik) van 
de stad. De straten zijn geplaveid met gladde keien 
uit de Amblève. De meeste huizen dateren uit de 18e 
/19e eeuw. In het midden van het plein staat  een 
fontein met een perron. Een perron is het voetstuk 
van een zuil en symboliseert de staatsrechtelijke 
vrijheden van de stad).  



 

Negeer zijwegen. Steek via zebrapad de 
voorrangsweg (N68) over en loop RD (Rue 
Chaumont) over de asfaltweg.  Aan de 3-sprong 
bij groot wegkruis gaat u RD (La Collerie/wit-
rood) omhoog en negeer meteen doodlopende 
weg links. Na 50 m aan de ruime 3-sprong, met 
bomen in het midden en bij waterpomp en 
woning uit 1831, steekt u RD de weg over en 
loopt u RD omlaag en loop dan door het tunneltje, 
waar ook het beekje Le Hottonruy doorstroomt. 
Aan het eind van het tunneltje gaat u meteen L 
(wit-rood) het smalle pad omhoog. Vlak daarna 
aan de 3-sprong gaat u RD verder omhoog. 
Boven bij vangrail gaat u R  de asfaltweg 
omhoog.   
 

2. 50 m verder steekt u R via brug de beek Le 
Hottonruy over en ga dan meteen bij zitbank en 
bij verbodsbord L (wit-rood) de grindweg met 
links de beek omhoog.  Volg nu geruime tijd het 
stijgende bospad, dat na ruim 300 m bij zitbank 
(uitpufplek) links nog heel even steil omhoog 
buigt.   
 

(Na 100 m ziet u links beneden een 
Mariakapel/Chapelle des Pauvres. De kapel (1946) is 
gebouwd als dank aan Maria voor het feit dat 
Stavelot tijdens de Slag om de Ardennen aan een 
nog groter ongeluk was ontsnapt). 
 

Na 500 m gaat u door de nauwe doorgang en volg 
RD het graspad beneden door het weiland 
omhoog. 200 m verder verlaat u via volgende 
nauwe doorgang het weiland en volg het bospad 
dat meteen rechts (wit-rood/groene rh) omhoog 
buigt.   
 

(Hier bij nauwe doorgang heeft u achteromkijkend 
prachtig uitzicht). 
 

Na ruim 50 m passeert u een bruggetje/vlonder  
en volg RD (wit-rood) het smalle bospad verder 
omhoog. 50 m verder gaat u boven aan de 
bosweg L en meteen daarna bij  veldkruis gaat u 
R (groene rechthoek) het  bospad omhoog. (U 
verlaat wit-rood). Volg geruime tijd het gras- 
bospad omhoog. Na 400 m steekt u de veldweg 
over en volg verder RD het stijgend gras- bospad, 
dat op enkele plaatsen erg drassig kan zijn.   
 

(U kunt hier ook R de grindweg omhoog gaan. Na 
ruim 100 gaat u aan de T-splitsing L omhoog. Na 250 
m gaat u schuin R (wit-rood/gele rh) de bosweg langs 
de rij beuken omhoog. Ga dan verder bij **** in dit 
punt).   
 

Na 300 m gaat u aan de grindweg L en ga dan 
meteen schuin R (wit-rood/gele rh) de bosweg 
langs de rij beuken omhoog. **** Let op! Na 150 m 
gaat u boven R (gele rh) het bospad omlaag.  (U 
verlaat hier wit-rood). Negeer zijpaden en volg  
geruime tijd RD het dalende bospad. Na 600 m 
aan de ruime kruising gaat u RD (gele rh) de 
grind- bosweg omlaag. Negeer zijpaden.  
 

3.  Na 400 m steekt u de voorrangsweg over en 
loop RD over het bospad.   
 

(U verlaat hier de gele rh. Hier aan de doorgaande 
weg (Haute Levée) ziet u links boven een kunstwerk 
van wielrenner. De Haute Levée is een 3,6 km lange 
bekende beklimming in de wielerklassieker Luik-
Bastenken-Luik  (La Doyenne) die sinds 1892 wordt 
verreden). 
 

Na 20 m passeert u rechts afrastering bij groene 
heuvel/waterpompstation en volg RD het dalende 
pad met even verder links een grubbe. Negeer na 
100 m pad links omlaag naar brug en blijf het pad 
met links de diepe brede grubbe/natuurlijke  
waterafvoer RD volgen.  100 m verder vlak bij de 
bosrand en weiland gaat u L het pad met leuning 
omlaag en steek via houten brug de brede grubbe 
over en loop RD het pad met leuning omhoog. 
Loop boven RD het smalle bospad omhoog. Na 
bijna 100 m aan de 4-sprong bij zitbank gaat u RD 
en steek via bruggetje het waterstroompje over 
en loop RD het smalle bospad omhoog.  Let op!  
Na 150 m aan de bosrand gaat u door de nauwe 
doorgang en steek RD het weiland over richting 
struikgewas/haag met rechts prachtig uitzicht. Bij 
het struikgewas/haag gaat u R over de veldweg 
en meteen daarna bij huisnr. 22 gaat u L de 
asfaltweg omlaag. Vlak daarna bij huisnr. 24 in 
het gehucht Amermont gaat u L de smalle 
asfaltweg omhoog en u passeert meteen links 
een zitbank en waterpomp. Aan de T-splitsing bij 
zitbank, verkeerspiegel en Mariagrotje gaat u R 
de smalle asfaltweg omlaag. Na 100 m verlaat u 
het gehucht en volg  RD de smalle dalende 
asfaltweg met voor u schitterend uitzicht.  
 
(Na 500 m, waar de asfaltweg beneden naar rechts 
buigt, passeert u links een zitbank en stenen 
memoriekruis. (5,5 km).  Hier nabij werd op 4-9-1944 
door de Duitsers de missionaris Frans van Wesemael 
vermoord). 
 

Na 600 m steekt het traject van de voormalige 22 
km lange spoorlijn/nu fietsroute Ravel L45, die 
liep van Waimes naar Trois-Ponts, over en volgt u 
de weg verder omlaag.  
 

4. Let op! Na 200 m aan de 4-sprong bij 
elektriciteitspaal gaat u R (rood) de veldweg 
omhoog met links mooi uitzicht over het Amblève 
dal.  
 

(Na 100 m heeft u links uitzicht op de boven op de 
heuvel gelegen Villa Stavelot waar u aan het eind 
van de wandeling langs komt.  Na 500 m steekt u bij 
zitbank via houten brug een zijbeekje van de L’ Eau 
Rouge, een zijbeek van de Amblève over).  
 

Na 800 m steekt u de beneden gelegen Ravel L 45  
over en meteen daarna bij woning volgt u RD de 
dalende asfaltweg. Negeer zijwegen. Na bijna 500 
m gaat u beneden aan de T-splitsing in Stavelot R 
(rode rh) verder omlaag.  Na ruim 50 m gaat u 
meteen voorbij huisnr. 8 L (Rue Léon Crismir) 
omlaag.  Steek beneden via zebrapad de  
voorrangsweg over en loop RD (Route de 
Challes) omlaag en **** negeer 2 zijwegen rechts.   
 
 



 

Let op!  U passeert huisnr. 2 en ruim 50 m verder 
meteen voorbij zitbank gaat u schuin R het smalle 
bospad omlaag.   
 

(Staat het water in de Amblève hoog, loop dan verder 
RD. Na 300 m steekt u beneden de brug over en ga 
dan verder bij ^^^^ in dit punt).  
 

5. Beneden bij zitbank, een mooie pauzeplek na 8 
km,  en  waterval in de Amblève gaat u L (wit-
rood).   
 

(Als u iets wilt eten of drinken, dan  kunt u hier naar 
de brasserie van museum Stavelot lopen (750 m). Ga 
hier dan R (wit-rood) en steek via draaihekje de 
ijzeren brug over. Volg het pad langs de rivier. Na 
400 m bij parkeerplaats gaat u RD verder langs de 
rivier. Steek na 150 m R de brug over  en ga dan 
meteen aan de 3-sprong L (Basse Cour). U komt bij  
museum/brasserie. Loop dezelfde weg terug).   
 

Meteen daarna aan de 3-sprong gaat u RD (wit-
rood/gele en groene rh) over het smalle pad vlak 
langs de Amblève. Negeer zijpaden.  
 

(Na 150 m passeert u links een visgrillplek met 
zitbanken).  
 

Na 300 m, waar de L’Eau Rouge in de Amblève 
stroomt, buigt het pad naar links langs een 
zitbank  Aan de asfaltweg steekt u R via brug de 
L’ Éau Rouge over ^^^^ en meteen daarna gaat u 
R (wit-rood/gele en groene rh) over de smalle 
asfaltweg. Aan de 3-sprong bij wegkruis in de 
buurtschap Challes gaat u bij waterpomp en 
vakwerkhuis RD over de smalle asfaltweg door 
het beschermd natuurgebied.  Na 600 m, voorbij 
twee zitbanken/genietplekje, steekt u  R via 
halfronde stalen brug de beek over en volg het 
pad dat naar rechts buigt met rechts de beek.  Na 
50 m buigt het pad scherp naar links (groene 
rh/wit-rood) en wordt een smal stijgend bospad 
dat na de volgende 50 m aan de bosrand bij 
weiland rechts omhoog buigt. (Na  300 m passeert 
u een zitbank).  Na ruim 500 m boven aan de T-
splitsing gaat u L (wit-rood)  over het brede 
graspad met voor u prachtig uitzicht.  Aan de 3-
sprong gaat u RD. Negeer zijpaden en blijf 
geruime tijd dit pad RD (wit-rood/rode pijl) volgen 
met links mooi uitzicht over het Amblève dal.  Na 
1 km gaat u aan de 3-sprong R en 100 m verder 
loopt u een gehucht van Lodomez binnen. Aan de 
3-sprong bij muurkruis (nr. 9) loopt u RD omlaag 
langs het huis met breuksteen/leisteengevel. (U 
verlaat hier de rode pijl).   
 

6. Aan de 4-sprong gaat u R. Steek de 
doorgaande weg over en ga bij groot wegkruis R 
langs de doorgaande weg omhoog. Negeer 
meteen daarna in bocht  zijweg rechts omlaag en 
in de volgende bocht passeert u een Mariagrot. 
Let op! Na 200 m boven aan de 3-sprong bij 
muurkruis in de buurtschap Lodemez gaat u 
schuin L bij huisnr. 2 A (Le Champ Madame) 
grindweg omhoog. Na 20 m gaat u L over het 
graspad met rechts het gazon van huis en links 
de zijkant van huis.  Volg nu RD het pad, gelegen 
tussen weilanden en met links een greppel, 
omhoog. Na 150 m in de bosstrook wordt het 

stijgend pad een stenig pad. 150 m verder aan de 
3-sprong gaat u RD het breder pad omhoog. Na 
300 m gaat u boven bij zwerfsteen en witte 
woning RD de smalle asfaltweg omhoog. (Kijk hier 
even achterom en u heeft schitterend uitzicht). Na 
bijna 600 m boven aan de 4-sprong, waar de 
asfaltweg naar links buigt, gaat u bij zitbank op 
een hoogte van 485 m N.A.P. RD (wit-rood/rode 
pijl) de veldweg omhoog.   
 

(Hier bij zitbank, genietplekje, heeft u formidabel 
uitzicht).  
 

Na 150 m gaat u aan de 4-sprong R (wit-rood) 
door de  beukenlaan omlaag. Na bijna 900 m 
wordt de veldweg voorbij wegkruis en bij enkele 
huizen een asfaltweg. Let op! Meteen daarna gaat 
u meteen voorbij huisnr. 1 L (wit-rood) over het 
graspad.  Negeer zijpaden en volg het graspad, 
dat na bijna 100 m een dalend bospad wordt, RD. 
Na 600 m gaat u beneden aan de asfaltweg L en u 
passeert meteen links de mooie Villa Stavelot, 
een prima adres voor een weekendje Ardennen.   
 

7. Na ruim 100 m aan de 3-sprong bij zitbank en 
het “standbeeld” van Eddy Merckx/Stêle Eddy 
Merckx, dat halverwege aan de steile Col de 
Stockeu staat, gaat u R de smalle asfaltweg 
omlaag.   
 

(Ter ere van diens vijf zeges in de wielerklassieker 
Luik-Bastenaken-Luik wordt de Côte de Stockeu ook 
wel liefdevol ‘Stèle Eddy Merckx’ genoemd.  
 

De 2400 m lange Côte de Stockeu  heeft een 
gemiddeld stijgingspercentage van 10%, het 
maximum stijgingspercentage is 21%. 
 

Dit is waarschijnlijk het meest gefotografeerde beeld 
van de Ardennen) 
 

Na 100 m gaat u L het smalle (bos)paadje omlaag. 
Omlaag lopend gaat u na 250 m aan de 3-sprong  
scherp L het paadje omlaag. 50 m verder bij 
bergbeek gaat u scherp R het avontuurlijk paadje  
vlak langs de beek Le Magéru omlaag en na bijna 
50 m steekt u een bruggetje over.  
 

(Lukt dit niet, loop dan terug naar de asfaltweg.  Aan 
de asfaltweg gaat u L en loop de steile Stockeu  
omlaag. Negeer zijwegen, Na 1 km gaat u beneden 
in Stavelot aan de 4-sprong RD en meteen daarna bij 
brug gaat u R richting hoge  schoorsteen  en u komt 
weer bij de parkeerplaats).  
 

Na 200 m steekt u via houten bruggetje het beekje 
over en loop RD verder omlaag. Beneden bij 
zitbank gaat u R doorgaande weg omlaag. Negeer 
zijwegen. (Even voor plaatsnaambord Stavelot ziet u 
links boven het Château des Roclettes).  Aan de 
rotonde loopt u RD omlaag met voor u beneden 
de abdij. Beneden aan de omgekeerde Y-splitsing 
bij de Amerikaanse Half Track type M2A1 en 
oorlogsmonument  t. h. a aan de verschrikkelijke 
Slag om de Ardennen (18 dec. 1944 -13 jan. 1945) 
gaat u RD. Meteen daarna aan de 4-sprong bij 
brug loopt u RD richting schoorsteen en u komt 
voorbij de kapel weer bij  de parkeerplaats.   
 

Degene die starten bij Villa Stavelot gaat hier L de 
brug over en gaat verder bij punt 1).  



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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Oorlogsmonument is een monument in de Belgische stad Stavelot. Het oorlogsmonument staat aan de 
Quai des Neug Moulins / Route de Wanne / Chemin du Château in het zuidoosten van het dorp, vlak bij de 
brug Place du 18 Décembre 1944 over de Amblève. Het voertuig is van het type M3A1 Half-Track. 

Geschiedenis[bewerken | brontekst bewerken] 
In december 1944 verdedigden de Amerikanen in de Tweede Wereldoorlog tijdens de Slag om de 
Ardennen het stadje Stavelot. Dit gebeurde van 18 december 1944 tot 13 januari 1945. Amerikaanse 
soldaten en tankjagers slaagden erin om een aantal Duitse tanks uit te schakelen maar behaalden geen 
overtuigende overwinning. 

Monument[bewerken | brontekst bewerken] 
Na de oorlog werd er bij de brug een monument opgericht om de geleverde gevechten door de Amerikanen 
te herinneren. De half-track is afkomstig uit Normandië, waar hij was gebruikt tijdens de landing op 
Normandië. Hij hoorde bij het 526th Armored Infantry Battalion, A-Company. Hoewel 
het pantservoertuig geen tank is, is dit monument te beschouwen als een tankmonument. 
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