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Tijdens deze schitterende maar pittige dagtocht door de Ardennen wandelt u over avontuurlijke 
rotspaadjes langs de Ourthe. U passeert eerst de Barrage de Nisramont. Deze stuwdam is 116m lang en het 
water van de Ourthe stort hier 16m omlaag. Dan wandelt u  naar de samenvloeiing van de twee Ourthes, 
een prachtig uitzichtpunt.  Na nog een ruig stuk  langs de Ourthe klimt u omhoog naar het dorp Mormont.  
Dan loopt u door een mooi beekdal en over een panoramische veldweg terug naar Nadrin.  Neem 
voldoende proviand mee en een stok is ook handig. Voor deze route dient u goed ter been te zijn.   
 
TIP: Blijf lekker slapen in la Fermette Blanche in een van de mooie kamers en doe de volgende dag nog 
wandeling 627. 
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Startpunt: B&B La Fermette Blanche, La Petite Chavée 29, Nadrin.  Parkeer niet voor de deur maar in een 
zijstraatje). 
 

(De markeringen wit-rood en blauw-wit worden in de tekst afgekort met WR/BW).  
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

15,45 km  5 uur  156 m  400 m 
 

 
 

669. NADRIN 15,4 km 
 

1.  Met uw rug naar de woning gaat u L omlaag. 
Meteen daarna gaat u aan de kruising bij 
wegkruis R en volg de weg omhoog. Aan de  
ruime 5-sprong bij wegwijzers steekt u de weg 
over en neemt u de linkse weg (rood/geel)  langs 
huisnr. 2 richting Ollomont.  Aan de 3-sprong bij 
verkeersspiegel gaat u RD (12/rood-geel)  omaag.  
Aan de 3-sprong bij zitbanken gaat u L langs 
huisnr. 32 omlaag. U passeert een leuk stulpje bij 
huisnr. 36 en nr. 37 is ook niet verkeerd…  
Voorbij het laatste huis heeft u rechts bij wit hek  
prachtig uitzicht over het Ourthedal. Volg de 
smalle asfaltweg RD, die een eind verder een  
veldweg wordt. Aan het eind van de veldweg 
volgt u RD het smalle pad gelegen tussen  
afrasteringen.  Let op! Aan de 3-sprong gaat u L 
(WR/BW) omlaag langs een schuur met 
golfplaten.  Bij stenen wegkruis gaat u R het 
steile bospaadje omlaag.  
 

2.   Beneden aan de 4-sprong bij beekje neemt u 
het meest rechtse (WR/BW) pad. Negeer bosweg 
rechts en volg RD het smalle pad door een hoog 
naaldbos.  Circa 25 m vóór u bij de Ourthe komt 
steekt u L het beekje over en volg het pad langs 
de Ourthe (WR/BW).  Volg nu geruime tijd het 
ruige pad stroomopwaarts langs de rivier.  Let 
op! Voor uitstekende rots neemt u het pad schuin 
L (WR/BW) omhoog.  Volg het pad tot aan de brug 
en loop omhoog naar de brug. Steek niet de brug 
over maar volg RD (WR/BW) het verharde pad 
langs de heg  Bij ijzeren hek voor de barrage gaat 
u L de stenen trap omhoog.  Boven gaat u R 
(WR/BW) over de klinker.   
 
3. Aan de 3-sprong bij de Barrage de Nisramont 
gaat u RD (WR/BW) het pad omhoog. 
 

(Het is best indrukwekkend om even R op de 
stuwdam te gaan kijken).   
 

Na 20 m bij markeringspaal gaat u L (WR/BW) de 
trap omhoog en volg het pad omhoog.  Het pad 
maakt een bocht naar rechts en bijna boven naar 
links. Blijf de markering WR/BW volgen en dan 
komt u boven bij een mooi uitzichtpunt. Volg het 
pad over de rotskam en dan loopt u omlaag  over 
het rotsachtige pad. Voorbij een paar rotsen gaat 
u aan de 3-sprong R (WR/BW).  Via een aantal 
trappen loopt u over een bergkam met mooie 
uitzichten.  (Voorbij de bovenste trap heeft u links 
ook mooi uitzicht).  Volg het pad verder omhoog en 

dan komt u aan een zitbank met mooi panorama 
(5,5 km).  Loop verder en dan heeft u links mooi 
uitzicht op de barrage.  Aan de 4-sprong bij 
zitbank gaat u R (WR/BW) omlaag en volg nu 
geruime tijd het gemakkelijke bospad. Via trap 
passeert u een rotspartij.  Loop de trap omlaag en 
volg het pad over een houten vlonderbrug.  Volg 
geruime tijd het pad omlaag en dan komt u bij het 
uitzichtpunt met infobord bij de samenvloeiing 
van de twee Ourthes.  
 

4. Volg verder het pad omhoog langs de steilrand 
en volg dan zeer geruime tijd het pad vlak langs 
de Ourthe.  U passeert het grote infobord Lac de 
Nisramont en ga hier aan de Y-splitsing R  
(WR/BW) omlaag.  U loopt langs het meer van 
Nisramont.  Na geruime tijd komt u bij de brug en 

stroomversnelling (8,2 km).  Ga niet de brug over 
maar blijf links langs de Ourthe lopen (Geen 
markering!). Volg nu geruime tijd voorzichtig dit 
avontuurlijke pad en blijf steeds zo kort mogelijk 
bij de waterkant.  (Een eind verder ziet u een 
eilandje in de rivier en passeert u veel omgevallen 
bomen).  Aan het eind van het ruige stuk bij een 
punt met markeringsborden volgt u het bospad 
RD (blauw) omhoog.  Doe rustig aan, het is een 
zeer lange klim. Als u uit het bos komt volgt u RD 
het graspad omhoog.  
 

5.   Boven op het hoogste punt (405 m N.A.P.) 
gaat u aan de 3-sprong R over de veldweg, die u 
geruime tijd RD volgt met mooi uitzicht.  Voorbij 
een grote loods gaat u aan de betonweg R 
omlaag richting Mormont. Volg geruime tijd de 
verharde weg en u loopt het dorp Mormont 
binnen (11,7 km).  Aan de voorrangsweg gaat u  
L. Aan de 3-sprong gaat u RD langs huisnr. 26.  
Neem nu de eerste weg R richting Wibrin.  Aan de 
4-sprong bij wandelinfobord gaat u RD over het 
pad.  Aan de asfaltweg gaat u R. Meteen daarna 
gaat u aan de 3-sprong L (Magalie)  langs witte 
huisjes  
 

6.  Voorbij het laatste huis volgt u RD de veldweg. 
Die een eind verder een graspad gelegen tussen  
struikgewas wordt en dan passeert u een 
infobord.  Volg nu geruime tijd het pad door het 
mooie beekdal van Ruisseau de Belle Meuse dat 
vaak modderig is.  Aan het eind van het beekdal 
volgt u RD het bospad omhoog door een hoog 
naaldbos.   



 

U komt uit het naaldbos en ga dan meteen R pver 
de veldweg langs de bosrand.  Volg geruime tijd 
deze panoramische veldweg met mooi uitzicht 
richting kerktoren van Nadrin. Aan de  
voorrangsweg gaat u R richting de romaanse St. 
Petrus en Pauluskerk (12e eeuw), die vroeger een 
priorij van de abdij van Cluny was.  Aan de ruime 

5-sprong bij wegwijzers gaat u R omlaag richting 
Wibrin. Negeer zijweg rechts omlaag. Aan de 
kruising bij wegkruis gaat u L terug naar de B&B.  
 

(Na afloop kunt u even gaan kijken naar de 
beroemde Rocher du Hérou bij hotel Belvedère).

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.   

 


