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Tijdens deze Ardennentocht loopt u van Thirimont via mooie natuur naar het dorp Ligneuville. Dan wandelt 
u geruime tijd door het dal van de Amblève en komt u in het dorp Ondenval. Via leuke wegen met weer 
mooi uitzicht loopt u terug. U kunt ook de route inkorten tot 14 km.  Na 6,8 km is bij de brug over de 
Amblève een leuke pauzeplek en na 9 km staat in een voormalige  groeve een picknickplek en 2 
schuilhutten. Neem zelf proviand mee. Er zijn geen steile hellingen in de route maar er is wel wat 
hoogteverschil.  Aan het eind kunt u lekker eten in het restaurant, wel even reserveren aan het begin!   
 

Startpunt: Restaurant – B&B La Trouvaille, Route de Grosbois 7,  Thirimont – Waimes. 
 

TIP: Blijf lekker slapen in La Trouvaille in een van de mooie kamers en doe de volgende dagen nog 
wandeling 529, 624 en 629. 
  

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

15,45 km  4.45 uur  206 m  313 m 

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


 

 
666. THIRIMONT 15,4 km – 14 km  

 

1. Met uw rug naar het restaurant gaat u R langs 
de doorgaande weg. Loop links van de weg. Waar 
na 400 m de doorgaande weg in Thirimont links 
omhoog buigt, gaat u aan de 3-sprong bij stenen 
wegkruis R  (Rue du Fagnou) de doodlopende 
asfaltweg omlaag. Negeer  zijwegen. (U passeert 
enkele mooie met natuursteen gebouwde woningen). 
Na 700 m, bij de prachtige met breuksteen 
gebouwde woning (nr. 44), wordt de asfaltweg 
een dalende grindweg.    
 

2. Negeer zijpaden en volg RD de dalende 
grindweg. Beneden passeert u natgebied 
waardoor een beekje stroomt. Loop nog 25 m RD 
over de grindweg en ga dan bij blauw “wandel- 
fiets-paarden” bord en bij bord “Foret domaniale 
Haut-Sart/Staatswald Haut-Sart” over het 
bospaadje langs de bosrand met links een 
weiland en even verder loopt het pad door het 
sparrenbos omhoog.  Steek na 400 m boven de 
doorgaande weg (N62) over en loop RD langs de 
wit-rode afsluitboom de bosweg (even) omhoog. 
Negeer zijpaden en volg geruime tijd RD de 
bosweg. Let op! Na 800 m, vlak voor 
markeringspaal (pijl/”fiets”), gaat u schuin L over 
het smalle bospad met voor u aan de bosrand 
een groot weiland.  100 m verder verlaat u het bos 
en loopt u RD door het weiland met voor u 
prachtig uitzicht.  100 m verder verlaat u het 
weiland en loopt u RD het smalle paadje omlaag 
met links afrastering weiland en rechts de 
bosrand. Aan de 3-sprong gaat u RD verder 
omlaag en u loopt tussen twee schuurtjes door. 
Aan de 3-sprong gaat u R de veldweg omlaag met 
links prachtig uitzicht.  
 

3.  Aan de 3-sprong, bij ronde veevoedersilo die 
verbouwd is tot open koeienstaal, gaat u RD 
(Thier Destockeux) de asfaltweg door het dorp 
Ligneuville omlaag. Aan de 3-sprong, bij de met 
breuksteen gebouwde Mariakapel, gaat u RD 
verder omlaag. Aan de T-splitsing bij 
verkeersspiegel gaat u L (fietsroute 67) omlaag.  
Vlak daarna aan de 3-sprong gaat RD (fr.67) 
verder omlaag. Steek na 200 m beneden de 
doorgaande weg (N62) over en loop  RD (Sous 
Wèratché/wit-rood) de asfaltweg omlaag met 
meteen rechts de ingang naar het kerkhof. Na 300 
m, voorbij huisnr. 13, wordt de asfaltweg en 
dalende veld- grindweg weg en dan ziet u 100 m 
verder rechts even de  Amblève/Amel. Steek na 
600 m het beekje over en volg RD (wit-rood) de 
bosweg omhoog. Negeer zijpaden en blijf de 
bosweg geruime tijd RD (wit-rood) door het dal 
van de Ambleve volgen.   
 

4. Na 1,7 km gaat u aan de 3-sprong, bij 
wandelknooppunt (wkp) 84 en met rechts een 

houten brug over de Amblève, RD (wit-rood/45) 
met rechts de Ambleve.   
 

(Op de brug heeft u mooi zicht op de 90 km lange 
rivier de Amblève/Amel (Duits), een zijrivier van de 
Ourthe, die bij Luik in de Maas stroomt).   
 

U passeert na ruim 200 m een wit-rode 
afsluitboom en volg dan RD het stenige pad 
omhoog met een eindje verder rechts mooi 
uitzicht. Na 400 m boven bij prachtig 
“sprookjeshuis” en infobord gaat u RD (wit-
rood/45) de asfaltweg omhoog.  Negeer na 200 m 
zijpad links omhoog.  Let op!  Na 150 m gaat u 
voorbij huisnr. 30 en plaatsnaambord Thirimont R 
(45/wit-rood) de grindweg omlaag.    
 

(Hier kunt na bijna 8 km pauzeren op het leuke 
“terrasje van huisnr. 31.  Wel geen afval nalaten).  
 

100 m verder wordt de grindweg bij aardig 
optrekje een smalle asfaltweg met rechts weer 
mooi uitzicht. Negeer doodlopende weg rechts 
omlaag en loop  RD langs de brede 
coniferenhaag omhoog  Voorbij huisnr. 26 gaat u 
aan de 3-sprong RD (45/wit-rood/Chemin des 
Carièrres) de smalle asfalt- bosweg omlaag.  
Negeer zijpaden.  Na 500 m beneden aan de T-
splitsing, bij huisnr. 14 en met rechts een 
doodlopende weg, gaat u L (wit-rood/45) de 
smalle asfaltweg omhoog.  
 

(30 m verder passeert u links het ongevalskruis t. h. a 
de 40- jarige Quirin Weynand (14-sept.1881 - 5-april 
1922)).  
 

Negeer na 150 m bij wkp 45 zijpad rechts en loop 
verder RD (wit-rood) omhoog, Negeer zijpaden en 
blijf geruime tijd de asfaltweg RD (wit-rood) 
volgen.  
 

(Na bijna 150 m passeert u links een groeve, waarin 
2 “chalets” en een picknickbank staan, een leuke 
pauzeplek (9 km)).    
 

5. Na 1 km gaat u aan de T-splitsing in het dorp 
Ondenval, met rechts de St Donatuskerk, L de 
doorgaande weg omhoog langs huisnr. 29.  Na 
150 m gaat u boven aan de 3-sprong bij huisnr. 41 
bij houten wegkruis en het straatnaambord Rue 
Londenge RD het bospaadje omhoog.. Steek na 
50 m boven de asfaltweg over en ga RD de grind- 
graspad omhoog. Aan de 4-sprong gaat u RD 
(Chemin du Gros Thier) de asfaltweg omhoog, die 
na 100 m voorbij twee aardige optrekjes een 
stijgend graspad wordt. 200 m verder wordt het 
graspad een leuk pad, gelegen in bosstrook, dat  
150 m verder naar links buigt met even verder 
links mooi uitzicht o.a. op Ondenval. Na bijna 600 
m gaat u aan de T-splitsing R de grindweg 
omhoog en negeer meteen bij zitbank (11 
km/uitpufplek met mooi uitzicht) zijpad rechts.  



 

Na ruim 600 m steekt u bij huis gebouwd met 
natuursteen de doorgaande weg over en loopt u 
RD (Voie des Allemands) de smalle asfaltweg 
omlaag met rechts windturbines en even verder 
rondom mooi uitzicht.   
 

6. Na 400 m gaat aan de 3-sprong, bij het 
eveneens met breuksteen gebouwde huis (nr. 2),  
R en volg geruime tijd RD de stijgende smalle 
asfaltweg. 
 

(Degene, die de wandeling inkort tot 14 km gaat hier 
RD. Na 600 m gaat u aan de T-splitsing bij 
walnotenboom L. Aan de doorgaande weg gaat u L. 
Ga nu verder bij **** in dit punt.   
 

De route volgend kijk dan bijna boven nog eens  
achterom en geniet van het mooie uitzicht).  
 

Na 700 m, op het hoogste punt van deze 
wandeling (560 m N.A.P.), passeert u in de 
haagbeukendreef een zitbank en dan wordt de 

asfaltweg een dalende weg.  400 m verder gaat u 
aan de rand van het dorp Waimes, bij de rij met 
natuursteen gebouwde leuke huisjes, meteen aan 
de 3-sprong L (Rue Mâti) over de smalle 
asfaltweg langs de rij beuken. Aan de T-splitsing 
gaat u L de smalle asfaltweg omhoog, die na 600 
m boven bij windturbines een dalende weg wordt 
met voor u mooi uitzicht. Negeer veldwegen.  
 

(Omlaag lopend passeert u een infobord en 
picknickbank).   
 

Na 1.2 km aan de 3-sprong, bij walnotenboom en 
links de weg genaamd  Voie des Allemands, gaat 
u RD verder omlaag.  Aan de doorgaande weg 
gaat u L  **** en u passeert meteen rechts een 
Lourdesgrot met votief- danktegels. Loop links 
van de weg en na 800 m, voorbij het grote 
melkveebedrijf en rechts mooi uitzicht,  komt u bij 
het restaurant waar u nog heerlijk iets kunt eten. 
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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.   
 

 


