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Tijdens deze tocht door de Ardennen wandelt u naar het dorpje Borgoumont en dan loopt u door de 
bossen omhoog naar het oude gehucht Cour. Dan komt u in Andrimont.  Hier volgt u een ruig pad omhoog 
naar het bezoekerscentrum en het Musée de la Foret et des Eaux, die  gelegen zijn  te midden van het 
Domein van Berinzenne. Bij het bezoekerscentrum kunt u iets drinken. Open van Di t/m Vr.  Weekend 
gesloten! Het museum is wel open.  Dan maakt u een leuk rondje door Domain de Bérinzenne over houten 
vlonderpaadjes. Dan begint de langste afdaling uit de wandelgids. U loopt weer naar Andrimont en dan 
volgt u een mooi panoramisch pad omlaag naar het dal van de Roannay.  Neem voldoende proviand mee 
en doe bij nat weer waterdichte schoenen of laarzen aan. U hoeft geen steile hellingen op maar de klim is 
wel lang. U kunt de route bij Andrimont inkorten tot 10 km.  Bij de Vlaamse eigenaars is een leuk terras en 
u kunt, indien aanwezig, altijd aankloppen voor een kop koffie. Ook kunt u de molen bezoeken.  
 
TIP: Blijf lekker slapen in Neu Moulin in een van de appartementen en doe de volgende dagen nog 
wandeling 553 en 621. 

http://www.wandelgidsardennen.nl/
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Startpunt: Neu Moulin vakantieappartementen, Roannay 19,  4987 Moulin du Ruy (Stoumont). 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

16,87 km  5 uur  320 m  429 m 
 

 
 

663. Moulin du Ruy 16,9 km 
 
1.  Met uw rug naar het huis loopt u RD en steek 
via brug de Roannay over, een zijbeek van de 
Amblève. Meteen daarna gaat u R over de 
veldweg. Voorbij schattig huisje buigt het pad 
rechts het bos in.  Aan de T-splitsing gaat u L 
over de bosweg. Aan de 3-sprong, met 
wandelmarkeringen op de boom, gaat u RD door 
het bos. Boven aan de volgende 3-sprong bij 
markeringspaal gaat u RD over de veldweg. (U 
heeft hier links mooi uitzicht).  Aan de 3-sprong bij 
rode markering en mooi uitzicht gaat u R de 
veldweg omlaag.  Steek de beek over en volg de 
verharde weg.  Aan de 3-sprong voor huisnr. 32 
in het dorpje Borgoumont gaat u RD omhoog. 
Boven aan de T-splitsing gaat u L over de 
doorgaande weg. Na 40 m gaat u R (geel) 
omhoog.  Na 100 m wordt de asfaltweg onverhard 
en volg dan het smalle pad omhoog naar het bos.   
 

2. Na 300 m aan de 4-sprong aan de bosrand bij 
bord “Chemin Privé” gaat u R het stenige pad 
omhoog. Na bijna 400 m gaat u  boven aan de 3-
sprong R over de bosweg.  
 

(Rechts ziet u het imposante gebouw van het 
voormalige Sanatorium du Basil, dat in 1900-1903 
werd gebouwd als sanatorium voor de behandeling 
van tbc. Deze ziekte stond toen bekend als een 
nauwelijks behandelbare ziekte die vaak fataal afliep. 
Schone lucht en rust deden de tbc-patiënten vaak 
goed en daarom was de ligging van het Sanatorium 
du Basil perfect. Toen men tbc-patiënten steeds 
beter kon behandelen, werd het sanatorium 
overbodig. Voor enkele jaren fungeerde het gebouw 
als ziekenhuis en tussen 2010 en 2013 werden 
vluchtelingen hier opgevangen. Vanwege de 
torenhoge energierekeningen sloot het pand 
vervolgens haar deuren en werd het gebouw het 
doelwit van vandalisme) 
 

U passeert links een gekapt (2012) bos en neem 
hier het eerste bospad R (groene strepen op 
bomen). Volg het pad langs een waterstroompje.  
Een eind verder passeert u het volgende gekapt 
bos en volg dan verder RD de bosweg. De 
bosweg loopt door een donker naaldbos en dan 
langs een lang weiland.  Aan de 3-sprong bij 
elektriciteitspaal gaat u R de stenige veldweg 
omlaag met rechts mooi uitzicht. U loopt door het 
mooie dorpje Cour. Aan de  ongelijke 4-sprong bij 
wegkruis RD over de asfaltweg. Volg enige tijd de 
asfaltweg. 
 

3. Waar na 400 m aan de rechterzijde het bos 
begint, gaat u R het bospad omlaag. Blijf nu 1,4 
km de bosweg volgen. (U passeert 2 huizen).  Aan 
de  asfaltweg gaat u R. U passeert het 
plaatsnaambord Andrimont en volg de asfaltweg 
omlaag.  Negeer zijwegen. Na ruim 300 m, waar 
de weg naar rechts buigt, gaat u bij huisnr 44 L 
(wit-rood) de weg omhoog.  
 

(Degenen die 10 km loopt volgen de asfaltweg verder 
RD. Ga nu verder bij **** in punt 5).  
 

U loopt nu het verbindingsstuk. Aan de Y-
splitsing gaat u L (wit-rood) de verharde weg 
omhoog.  Volg geruime tijd de bosweg omhoog. 
Aan de volgende Y-splitsing gaat u R (wit-rood).  
Aan alweer een Y-splitsing gaat u L (wit-rood).  
Volg nu het ruige stenige pad RD (wit-rood) 
omhoog.  (Zoek bij nat weer zelf het beste paadje.  
Het pad is best vermoeiend). 
 

4. Aan de kruising bij zitbank en infobord gaat u 
RD (wit-rood). (Op dit punt komt u straks terug)  
Negeer graspad links. Aan de 3-sprong gaat u L 
(rood) richting Centre Accueil. U passeert een 
wit-rode afsluitboom en neem dan het tweede 
houten vlonderpad R. Aan de 3-sprong van 
vlonderpaden gaat u R over het vlonderpad 
richting museum.  
 

(U kunt hier L naar het bezoekerscentrum en café 
lopen).   
 

Vlak voor het museum Musée de la Foret et des 
Eaux gaat u L langs de hoge vakwerkmuur.  
 

(Het Museum van het Bos en van het Water, gelegen 
te midden van het Domein van Berinzenne, toont de 
prachtige natuur van de regio rond Spa. Elke van de 
zes zalen beschikt over een reeks schatten, 
interactieve modules, prachtige wand- 
beschilderingen, opgezette dieren of andere objecten 
achter glazen kasten, spelen, beschreven uitleg, 
tekeningen en foto’s. Ook leuk voor kinderen. Het 
Museum is volledig tweetalig (Frans en Nederlands). 
Een vertaling in het Duits is beschikbaar aan de 
ingang). 
 

Meteen daarna aan de kruising gaat R over het 
grindpad achter langs het museum. Aan de Y-
splitsing bij infobord gaat u L (rood/wit-rood).  U 
loopt richting de uitkijktoren.  Aan de 3-sprong bij 
markeringspaal gaat u RD naar de toren.  
 



 

(Boven op de 24 m hoge en 86 trede tellende toren 
op een hoogte van 573 m heeft u rondom prachtig 
uitzicht).   
 

5.  Verlaat de toren aan de andere kant en loop bij  
infobord RD (rood/blauw/geel) over het pad, dat u 
geruime tijd RD volgt door de Venen van 
Malchamps. Aan de 3-sprong bij gedenkteken 
gaat u R (rood/blauw) over het vlonderpad.   
 

(Hier werd op 23 april 1944 een Lancaster I ME581 
BQ-D bommenwerper van het 550 Sqn door een 
Duitse nachtjager neergeschoten, waarbij de 7 
koppige Engels bemanning om het leven kwam.   De 
bommenwerper was opgestegen van vliegveld 
Noord-Killingholme en was op weg om Düsseldorf te 
bombarderen).  
 

Negeer zijpad links (blauw).  Volg geruime tijd het 
vlonderpad en dan het grindpad.  Aan de kruising 
bij zitbank en infobord gaat u L en u loopt weer 
het verbindingsstuk.  Negeer zijpaden en volg 
geruime tijd het ruige pad omlaag. De weg wordt 
half verhard. In  Andrimont bij huisnr. 44 (u bent 
hier al geweest) gaat u L over de asfaltweg.  
 **** Let op!  Net vóór huisnr. 29a gaat u aan de 3-
sprong, met rechts in de heg een Mariabeeldje, R 

over de grindweg richting vakwerkhuis.  Volg dan 
RD de veldweg. Vlak vóór elektriciteitshuisje gaat 
u L over het graspad en volg dan RD het pad 
omlaag.  Voorbij  huis gaat u aan de 3-sprong R 
omlaag.   
 

6. Meteen daarna gaat u aan de volgende 3-
sprong R over de smalle asfaltweg met prachtig 
uitzicht. Volg geruime tijd het pad omlaag.  
Negeer zijpad links en rechts en volg de blauwe 
route omlaag. Bij huis gaat u RD (blauw) de 
asfaltweg omlaag. Aan het eind gaat R over de 
asfaltweg.   Let op!  Bij huisnr. 103 gaat u schuin 
R over de veldweg. (U gaat hier dus niet scherp 
rechts!). Voor de inrit gaat u R over het 
graspaadje.   
 

(Een eind verder ziet u links beneden de Roannay 
stromen).  
 

Aan de omgekeerde Y-splitsing gaat u RD (blauw) 
en volg het bospad omlaag. Beneden aan de T-
splitsing bij markeringspaal gaat u L over de 
grindweg.  Steek de Roannay over en ga dan R 
over de asfaltweg.  U komt al snel weer bij Neu 
Moulin.
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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.   
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