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Tijdens pittige dagtocht door de Ardennen wandelt u eerst gemakkelijk door het mooie dal van de Ourthe
maar dan wordt het klimmen richting Cielle. Dan loopt u omlaag naar het dorp Jupille waar horeca is. U
wandelt verder naar het dorp Warisy en Vecpré. Dan volgt de klim van de dag naar een mooi plateau met
vergezichten. Het laatste stukje heeft u prachtig uitzicht op de Ardennenstad La Roche-en-Ardenne met de
mooie burcht. Neem voldoende proviand mee. In het centrum zijn leuke terrasjes.
TIP: Blijf lekker slapen in Villa Le Monde in een van de mooie kamers en doe de volgende dag nog
wandeling 669 of 674.
GPS afstand

Looptijd

Hoogteverschil

Totaal omhoog

17,46 km

5.30 uur

190 m

586 m

Startpunt: B&B Villa Le Monde, Rue du Nulay 9, La Roche-en-Ardenne. Tel :0032-497218619, Nederlandse
eigenaars. Parkeer bij de villa langs de weg in de vakken).

671. LA ROCHE – EN – ARDENNE 17,5 km
1. Met uw rug naar de villa gaat u R omlaag
richting centrum. In het centrum gaat u aan de 3sprong L. Aan de rotonde gaat u R en na 20 m
gaat L over de doodlopende weg. Aan het eind
van de weg volgt u L (wit-rood) het pad langs de
Ourthe. Aan de Y-splitsing neemt u het linker pad
omhoog. Het pad maakt 2 scherpe bochten langs
enkele zitbanken en via stenen trap komt u boven
aan de doorgaande weg, waar u L langs een tank
gaat. Hier aan de ruime 3-sprong bij wegwijzers
gaat u R richting Marche. Na 100 m, meteen
voorbij oorlogsmonument, gaat u R het
bospaadje omlaag. Loop voorzichtig het
rotsachtige paadje omlaag en volg dan het pad
door de heuvelflank. Beneden buigt het pad
links naar de Ourthe en loop dan R langs de
rivier. Vlak vóór de brug gaat u R het paadje
omhoog (rare constructie) en steek boven L via
brug de Ourthe over.
2. Volg dan de asfaltweg door het mooi rivierdal.
Aan de kruising bij wegwijzer gaat u R omhoog
richting Cielle. Na 150 m gaat u L over het
grindpad richting vakantiepark La Boverie. (Links
ziet u een waterzuiveringsinstallatie). Volg geruime
tijd de grindweg door het dal en dan wordt de
grindweg een pad van betonplaten. Na enige tijd
loopt u weer langs de Ourthe. Het pad wordt weer
een grindpad. Aan de T-splitsing R de veldweg
omhoog richting vakantiepark La Boverie. Loop
geruime tijd de bosweg omhoog en boven volgt u
verder de veldweg. Aan de asfaltweg gaat u L
omlaag langs huizen. Voorbij het laatste huis
volgt u RD de grindweg omlaag. Aan de Ysplitsing gaat u R verder omlaag. Na geruime tijd
buigt de weg bij beekje naar links door het
beekdal. Aan de asfaltweg gaat u L langs houten
chalets. Negeer zijweg rechts naar restaurant.
Volg de weg omlaag met links mooi uitzicht op de
Ourthe.
3. Aan de 3-sprong bij huis (7,2 km) gaat u RD
langs huisnr. 2.
(Rechts ligt een brasserie die in het weekend open is.
Ook als de brasserie dicht is, kunt u er prima uw
boterhammetje eten).
Volg nog enige tijd de weg en steek via de mooie
brug de Ourthe over. Aan de 3-sprong gaat u RD
(Rue du Moulin). Aan de volgende 3-sprong voor
huisnr. 5 gaat u L langs de kerk richting La
Roche. Bij de Saint Remaclekerk gaat u aan de
voorrangsweg L (Rue du Moulin). Na 40 m gaat u
R via ijzeren doorgang het pad omhoog. Boven
volgt u RD de asfaltweg langs huisnr. 5. Aan de

kruising bij hotel gaat u RD over de asfaltweg. 40
meter voorbijhuisnr. 16 gaat u schuin L (rood) de
bosweg omhoog. Aan de 3-sprong bij groot
stenen wegkruis gaat u L de asfaltweg omhoog.
4. Na 25 m gaat u bij houten wegkruis R (rood)
over de veldweg. Bij inrit links negeert u veldweg
rechts en loop RD (rood). Aan de kruising bij
markeringspaal gaat u L (wit-rood) de asfaltweg
omlaag en u loopt het dorpje Warisy binnen. Aan
de T-splitsing gaat u R langs de Saint Josephkerk
(1874-1878).
(Voor de hier in de regio wonende/werkende
Roemeense gemeenschap worden in deze kerk
regelmatig eredienste gehouden van de Roemeense
Orthodoxe kerk, waar 70% van de Roemeense
bevolking toehoort. Is de kerk open, zeker even gaan
kijken).
Aan de 3-sprong gaat u RD langs huisnr. 27. Vlak
daarna loopt aan de kruising verder RD. Vlak
daarna gaat u L (Vieille Route/rood/wit-rood).
Aan het eind van het dorp gaat u aan de 3-sprong
RD (rood/wit-rood) de bosweg omhoog. Boven
aan de kruising bij zitbank op een hoogte van 350
m N.A.P. gaat u RD (wit-rood) over de veldweg,
die u geruime tijd RD volgt langs weilanden en
die dan door het bos loopt.
5. Let op! Na 150 m, waar u in het bos rechts op
boom een wit/rode X en wit/gele X ziet, gaat L
(wit-rood/wit-geel) over het bospaadje. Omlaag
lopend passeert u een kleine dam en dan loopt u
langs een beekje omlaag.
Beneden aan de
doorgaande weg gaat u L en u loopt het dorp
Vecpré binnen. U komt aan de ruime T-splitsing
met wegwijzers. Let op! Rechts ziet u hier een
stalen brugreling. Ga meteen voorbij deze reling
R over het smal bospaadje en na 5 m gaat u aan
de Y-splitsing R omlaag. Even verder buigt het
pad scherp L omhoog. Loop het steile bospad
omhoog en een eind verder passeert u een
markeringspaal met groene stip. Blijf het pad
omhoog volgen. Aan de Y-splitsing gaat u L het
graspad omhoog. Negeer veldweg scherp links
omlaag en blijf omhoog lopen. U komt uit het bos
en blijf de veldweg omhoog volgen. Boven op het
hoogste punt gaat u RD over de veldweg langs
een wilduitkijkhut.
6. Aan de 4-sprong, met een veldweg scherp
links, neemt u het middelste graspad. (Dus het
graspad dat links langs het struikgewas loopt). Volg
geruime tijd de veldweg omlaag en dan omhoog.
Boven aan de 3-sprong gaat u L over de
grindweg.

Na 100 m gaat u aan de kruising van veldwegen L
(wit-geel).
Negeer na 50 m veldweg scherp
rechts. Aan de kruising bij zitbank, hoge mast
en huis gaat u RD (wit-gele X) over de veldweg. (U
verlaat hier de wit-gele route). Negeer na 50 m
grindweg rechts. 30 meter verder aan de Ysplitsing gaat u L. Blijf zeer geruime tijd de
veldweg volgen, die later een graspad met
struikgewas wordt. Waar aan de rechterzijde de
afrastering ophoudt, gaat u aan de T-splitsing
voor gekapt bos (2015)R (wit-rood) langs de
afrastering. (Beneden ziet u de Ourthe). Volg het
paadje langs het dennenbos.
7. U loopt het bos in en ga dan meteen aan de 3sprong RD (rood/wit-rood/geel-wit).
Aan de
volgende 3-sprong gaat u RD (wit-rood/geel-wit)
over het smalle bospaadje. Aan de T-splitsing op

een hoogte van 360 m N.A.P. gaat u L (wit-rood/
rood). Bij infobord passeert u een weiland met
mooi uitzicht. Volg verder het pad RD (wit-rood/
wit-geel/rood) omlaag. (Bij zitbank heeft u mooi
uitzicht op het dal). Volg geruime tijd het dalende
pad dat bij een elektriciteitspaal scherp naar
rechts (wit-rood/wit-geel) buigt.
(Hier, waar het pad een bocht maakt, heeft u links
mooi uitzicht op de stad en de hoogteburcht uit de 9e
eeuw. Zeker eens bezoeken. De torens, de
schietgaten en de kerkers brengen u terug in de
middeleeuwse sfeer van weleer
Negeer zijwegen en volg de weg langs leuke
huisjes omlaag. Aan de rotonde gaat u RD
richting Bastogne en volg de weg omhoog tot u
weer bij de villa komt.
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