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Tijdens deze afwisselende dagtocht door de Ardennen klimt u eerst over een rotsachtige bergkam naar een 
schitterend uitzichtpunt.  Dan loopt u naar een gehuchtje zonder naam dat alleen te voet bereikbaar is. Na 
een mooi stuk langs de Ourthe komt u in het 16e eeuwse dorpje Amostrennes.  Dan komt u in het stadje 
Esneux waar voldoende horeca is. De terugweg gaat langs het gehucht Méry en een prachtig stuk langs de 
Ourthe. De route biedt mooie panorama’s en er is veel te zien onderweg. In het zomerseizoen kunt u bij de 
kantine van de camping nog iets nuttigen (Nederlandse eigenaars). TIP: Blijf lekker slapen in een 
trekkershut en doe de volgende dagen nog wandeling 431 en 536. 

http://www.wandelgidsardennen.nl/
http://www.wandelgidszuidlimburg.com/


 

Startpunt: Camping Les Murets, Chemin d’Enonck 75 Hony – Esneux.  
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

17,54 km  5 uur  161 m  345 m 
 

 
 

653. ESNEUX (Hony) 17,5 km 
 
1.  Met uw rug naar de camping of parkeerplaats 
gaat u L over de asfaltweg. Bij de privéweg links 
neemt u het pad langs de Ourthe, evenwijdig aan 
de weg.  Bij de brug gaat u rechts naar de weg en 
volg deze verder RD.  Volg de weg ca. 1 km langs 
de Ourthe. Aan de 3-sprong voor huisnr. 2 loopt u 
RD door het dorpje.  Let op! Tegenover de inrit 
van huisnr. 23 gaat u R het stenen trapje omhoog 
en volg het steile pad omhoog langs een huis.  
Op de hoek van de afrastering buigt het pad naar 
links en volg het pad dwars door de heuvelflank 
omhoog.  Bij stalen paal buigt het pad rechts steil 
omhoog. Aan de 3-sprong bij markeringen RD.  
Na deze kuitenbijter volgt u boven RD het pad 
langs de bosrand.  Aan de 3-sprong bij 
markeringspaal gaat u L over de bergkam (Crete).  
Volg geruime tijd RD (wit-rood) het rotsachtige 
pad over de bergkam. Bij zitbank komt u bij het 
uitzichtpunt met mooi panorama. Volg het pad 
verder over het hoogste punt en dan komt u bij 
een rots met uitzicht op de Ourthe. Loop verder 
en vlak daarna passeert u een infobord.  Volg het 
pad over een rots en u passeert het volgende 
infobord.  Bij bordje Sentier de la Crete gaat u R 
(wit-rood).   
 

2.   Aan de T-splitsing bij infobord gaat u L langs 
een weiland.  U passeert een houten doorgang en 
vlak daarna aan de 3-sprong RD (geel/wit-rood).  
Aan het eind bij inrit gaat u R (wit-rood) over de 
verharde weg.  Aan de ruime 4-sprong bij 
infobord neemt u bij wit-rode slagboom het 
tweede pad L  (Na 30 m ziet u rechts een bijzondere 
boom met lianen).  Negeer zijpad links en volg de 
bosweg omlaag.  Aan de 3-sprong, met rechts 
een asfaltweg, gaat u RD (Chemin Communal) via 
houten doorgang over het bospad.  Aan de 3-
sprong gaat u RD (blauw) over het bospad.  
Negeer zijpad schuin rechts omlaag. Het pad 
loopt omlaag langs een greppel.  Beneden gaat u 
aan de T-splitsing R omlaag. (Als u hier even R 
gaat, dan heeft u mooi uitzicht over de weilanden). 
Aan de asfaltweg gaat u L omlaag.  Negeer 
bosweg rechts omhoog en blijf RD omlaag lopen.  
 

3. Bij hoeve en infobord. (5,3 km) gaat u R (geel/ 
wit-rood) over de veldweg.  
 

(Als u hier een paar meter RD loopt, dan  heeft u 
links uitzicht op de rotsen waar u op heeft gestaan).  
 

Aan de T-splitsing, waar soms auto’s staan, gaat 
u L en volg het pad langs de Ourthe.   

(U kunt hier even R naar een uniek plekje lopen waar 
4 mooie huizen staan. De bewoners kunnen hun huis 
alleen te voet bereiken. Volg het pad omhoog en loop 
boven rechts langs de eerste twee huizen).    
 

U passeert een infobord en volg verder het pad 
langs de Ourthe.  Dan passeert u een huis en 
loop verder.  Bij het volgende huis gaat u door 
een draaihekje en volg het pad.  Bij asfaltweg 
gaat u R omhoog. (6,8 km).  Steek de doorgaande 
weg over en loop RD (Chemin de la Cloche) de 
doodlopende weg omhoog. Volg dan RD de 
bosweg omhoog.  Negeer 2 inritten links en volg 
de blauwe route.  Volg geruime tijd het bospad 
omhoog. Aan de asfaltweg gaat u R omhoog door 
het 16e eeuwse dorpje Amostrennes.  Aan de 4-
sprong, met boom in het midden en Mariabeeldje, 
gaat u RD langs een huis met klimop.  U passeert 
een mooie witte bungalow.  
 

4.   Aan de 3-sprong bij hoogspanningsmast gat u 
R (Rue Paily) de asfaltweg omhoog. Aan de 
kruising gaat u RD over de grindweg langs 
huisnr. 109.  Loop dan RD over het bospaadje. 
Let op! Negeer het eerste bospaadje links en ga 3 
m verder L over het bospaadje.  Beneden gaat u L 
(wit-rood) over de bosweg.  Negeer 2 zijpaden 
rechts. Beneden voorbij vijver gaat u bij  
picknickbank en houten reling R langs de vijver.  
Ga dan in de linker hoek het bospaadje omhoog 
langs een conifeer. Boven gaat u L over het 
bospad langs de volgende vijver.  Aan het eind 
van de vijver loopt u RD langs een stal over het 
bospad.  Boven aan de T-splitsing gaat u L.  Aan 
de Y-splitsing gaat u weer L. (U blijft dus beneden). 
Aan het eind buigt u het pad naar links. Bij 2 
zitbanken en infobord gaat u R  over de grindweg.  
Negeer eenrichtingsweg links omhoog en volg de 
brede bosweg RD langs de volgende  zitbank. 
Aan de asfaltweg gaat u R (wit-rood).  
 

5.  Aan de voorrangsweg gaat u R en u loopt 
Esneux binnen. Voorbij huisnr. 28 bij parkje gaat 
u L naar de Ourthe. Ga dan L het betonnen pad 
omhoog en dan meteen scherp R over het 
betonnen pad langs de Ourthe richting brug.  
(Voor u op de heuvel ziet u het prachtige Chateau Le 
Fy (1904-1905)). Aan de kruising bij wegwijzers 
gaat u L de brug over richting Liège.  
 

(Meteen na de brug kunt u R naar een lunchroom 
lopen om te pauzeren, De lunchroom ligt precies op 
de Y-splitsing ).   



 

Aan de kruising bij verkeerslichten gaat u RD. Na 
50 m gaat u bij huisnr. 2 aan de rechterzijde de 
trappen omhoog. Boven voor de kerk gaat u L.  
Aan de kruising gaat u RD (Rue du Mont).  Aan de 
3-sprong bij huisnr. 2 RD omhoog.  Aan volgende 
de 3-sprong bij huisnr. 28 gaat u verder RD. Aan 
de Y-splitsing bij wegwijzer neemt u de rechtse 
weg omhoog. Aan de 3-sprong voor huisnr. 31 
gaat u RD.  Negeer zijweg links. Aan de Y-
splitsing voor huisnr. 1 gaat u L. Negeer volgende 
zijweg links en volg RD de doodlopende weg 
omlaag langs het kerkhof.  
 

6. Aan de Y-splitsing bij huisnr. 16 gaat u R (wit-
rood) over het graspad.  Negeer zijpaadje links en 
volg het bospad RD (wit-rood) omhoog.  Boven in 
het bos gaat u aan de 3-sprong L. U komt uit het 
bos en volg RD (wit-rood) de asfaltweg langs 
enkele huizen.  Aan de 3-sprong bij huisnr. 18 
gaat u RD (wit-rood).  Boven aan de 3-sprong bij 
de inrit naar Chateau Avionpuits gaat u L over de 
bosweg.  
 

(U kunt hier even R de veldweg inlopen en dan heeft  
mooi uitzicht op het rijksmonumentale met 
natuursteen gebouwde prachtige kasteel (1757) van 
Avionpuits. Het is gebouwd op de plaats van een 
oude versterkte woning, zoals het vaak het geval 
was. Links heeft u mooi panorama o.a. in de verte op 
de berg ziet u het universiteitsgebouw van Luik).  
 

Volg geruime tijd de weg. Aan de kruising bij 
stalen paaltje gaat u L de veldweg omlaag.  Aan 
de 3-sprong bij ijzeren hek en loods gaat u RD 
over het smalle paadje. Volg nu geruime tijd het 
stenige pad door de bosrand omlaag (Kijk uit 
wanneer de rotsen nat zijn!).  Beneden bij schuilhut 
negeert u zijpad links.  Helemaal beneden aan de 
ruime 3-sprong bij wegwijzers loopt u RD langs 
de Ourthe. Na  50 m gaat u L de doodlopende weg 
omlaag langs de Ourthe. U bent in Méry.   
 

7.   Vlak vóór de brug gaat u R omhoog en ga dan 
L de brug over.  Meteen na de brug gaat u L 
richting Hony.  Na 30 m gaat u L omlaag en ga 
dan R over het betonnen pad langs de Ourthe.  U 
passeert een “camping” en een eind verder gaat 
u aan de 3-sprong RD langs  vakantiehuizen.  Bij  
hoog huis negeert u zijweg rechts en volg RD het 
pad langs de Ourthe.  Let op!  Net vóór de brug 
gaat u L over het paadje en loop onder de brug 
door.  Aan de grindweg gaat u L langs een wit 
huis. U loopt onder de spoorbrug door en volg de 
Ourthe. (Na 100 m ziet u rechts een doorgang naar 
de camping Les Murets).  Steek RD langs enkele  
bijzondere vakantiehuisjes (privé, wandelen 
toegestaan) het gazon over en loop bij slagboom 
RD over de veldweg. Aan de asfaltweg gaat u R 
en u komt weer bij de camping. In het 
zomerseizoen kunt u bij de kantine nog iets 
drinken. 

Samenstelling route: 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.   


