674. MORMONT 15,9 km
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Deze pittige maar ook panoramische Ardennentocht begint met een zeer steile afdaling waarbij een
wandelstok zeer handig is! U daalt af naar het dal van de Ourthe en dan klimt u door de bossen omhoog
naar het dorp Engreux. Hier is een café, waar u iets kunt drinken (Open: Di t/m Zo vanaf 11.00). Dan volgt
een prachtige panoramische weg met mooie vergezichten langs het dorp Bonnerue. U loopt weer door het
Ourthedal en dan klimt u omhoog naar Achouffe waar u bij de taverne van de brouwerij een lekker biertje
kunt drinken. Neem voldoende proviand en een wandelstok mee. Bij aanvang van de wandelroute kunt u
een maaltijd (15€/pers) of lunchpakketten (10€/pers) bestellen door gewoon aan te bellen. Parkeer uw auto
beneden bij of in de nabijheid van de inrit naar Villa Alaise. Rij dus niet de inrit omhoog.
Startpunt: B&B Villa Alaise, Petite Mormont 1h, Mormont – Achouffe.
Rij de oprit niet omhoog maar parkeer beneden bij of in de nabijheid van de inrit naar Villa Alaise.
GPS afstand

Looptijd

Hoogteverschil

Totaal omhoog

15,87 km

5 uur

147 m

409 m

674. MORMONT 15,9 km
1. Start wandeling vanaf B&B Villa Alaise.
Met uw rug naar B&B gaat u R over het graspad
gelegen tussen heg en afrastering.
(U loopt dus tussen de 2 schuurtjes door. U loopt nu
over privégebied van oude bewoners dat met veel
plezier bewandeld mag worden in ruil voor een
glimlach, en/of een vriendelijk woordje!).
Stap aan het eind over het houten hekje en ga L
de asfaltweg omhoog. Ga nu verder bij **** in
punt 1 A.
1. A Start wandeling beneden bij inrit naar B&B
Villa Alaise.
Met uw rug naar de inrit van B&B gaat u L. (U gaat
niet de inrit omhoog). Ga dan weer naar L. Neem nu
de eerste asfaltweg L omhoog. **** Aan de
veldweg gaat u R (Eigen weg). U loopt even
langs de bosrand en na 40 m gaat u L over de
bosweg Aan het eind, waar het pad onduidelijk
wordt, blijft u precies RD (oranje pijlen) lopen tot
aan de bergrand. (Beneden ziet u het pad waar u
naar toe moet). Ga hier bij de dikkere boom met
oranje pijl RD de steile helling omlaag (geen pad)
(Loop zigzaggend omlaag. Bijna beneden is het te
steil, ga hier R en na 25 m kunt u omlaag naar het
pad lopen).
2. Als u heelhuids beneden bent gekomen, gaat u
R over het brede pad. Negeer graspad rechts en
blijf het dalende pad RD volgen. Beneden in het
dal van de rivier Martin Moulin gaat u R over de
bosweg en u passeert een bunker. Ga aan het
eind bij brug R langs de doorgaande weg. Aan de
3-sprong bij wegwijzers gaat u L en via brug
steekt u de Ourthe over. Meteen na de brug gaat
u R via de poort over de bosweg. Volg de weg
over een vakantiepark. Aan de 4-sprong bij 2
slagbomen gaat u scherp L de bosweg omhoog.
Bij 2 kleine chaletjes buigt de weg scherp rechts
omhoog. Negeer bij afsluitboom zijpad rechts.
Aan de 3-sprong bij wegwijzer gaat u R
(blauw/wit). Volg het holle pad omhoog.
3. Aan de T-splitsing gaat u L (blauw/wit). Negeer
meteen zijpad links. Boven negeert u alle
zijwegen en volgt u RD (blauw/wit) de weg langs
een open stuk bos. Aan de kruising bij
wandelmarkeringspaal gaat u R (blauw/wit) over
het graspad. Vlak daarna gaat u R (blauw/wit)
over de veldweg. Dan loopt de weg door een
donker naaldbos (blauw/wit). Boven verlaat u het
bos en na 25 m loopt u aan de 3-sprong bij
veldkruis
en
wandelmarkeringspaal
RD
(blauw/wit) over de veldweg. Volg geruime tijd de
veldweg RD omlaag door het mooie dal en dan

weer omhoog. (Bijna boven heeft u rechts mooi
uitzicht). Aan de 3-sprong gaat u RD en u loopt het
dorp Engreux binnen. Aan de kruising bij huisnr.
34 gaat u R omlaag.
4. Aan de kruising bij het H. Antonius van Padua
kerkje en café gaat u L omhoog.
(Een mooie pauzeplek om iets te drinken. De kerk
werd gebouwd in 1845 ter vervanging van een kapel
die dateerde van 1717. Opmerkelijk zijn de
schitterende glasramen en een op doek geschilderde
kruisweg uit 1860).
Aan de ongelijke 4-sprong gaat R omhoog langs
huisnr. 18. Let op! Na 100 m, meteen voorbij
Lourdes kapelletje, gaat u L over het graspad en
volg een eind verder RD de veldweg onder de
stroomkabels.
Volg dan het mooie graspad
tussen de weilanden door met links mooi uitzicht.
Bij waterpoel gaat u L over de asfaltweg. Steek
de verkeersweg over en loop RD richting
Bonnerue. Aan de 4-sprong in Bonnerue gaat u
RD langs het kerkje Saint Bernard.
(Voor de kerk staat de fontein d'Au Bac. Het is een
fontein met wasbekken en pomp met waterreserve
om de dieren te laten drinken. De gietijzeren
zwengelpomp dateert uit 1857 en draagt de stempel
"Gravens, uit Antwerpen". Rondom de 17e eeuwse
église Saint Berrnard staan er enkele oude
gebouwen zoals
rechts het Maison Lambert,
gebouwd in 1611, links de 17e-eeuwse priorij die
toebehoorde aan de abdij van Houffalize en waar de
inwoners indertijd hun tienden moesten afstaan).
Na 100 m gaat u aan de T-splitsing bij
verkeersspiegel R (+). Vlak daarna gaat u aan de
3-sprong L (+). Aan het eind van de asfaltweg
volgt u RD de veldweg, die u geruime tijd RD
volgt. (U hier mooi uitzicht). Steek bij zitbank en
wegkruis de asfaltweg over en loop RD
(blauw/wit) de grindweg omlaag. De weg loopt
even door het bos en dan heeft u weer mooi
uitzicht. Negeer zijpad rechts.
5. Let op! Aan het eind, waar de weg voor
grasheuvel naar links buigt, gaat u RD (blauw/wit)
over het pad langs de grasheuvel omhoog.
Boven bij de bosrand bij het punt Nabiselle, dat
op een hoogte van 340 m ligt, gaat u RD
(blauw/wit) het bospad omlaag. Beneden gaat u L
(blauw/wit) de bosweg omlaag. Aan de 3-sprong
gaat u R (blauw/wit) het bospad omlaag.
Beneden aan de 3-sprong bij de rivier de Ourthe,
gaat u L (groen) langs de rivier. Volg het pad
(groen) even omhoog en boven op de heuvel gaat
u RD omlaag naar de rivier. Bij de rivier gaat u L
langs de Ourthe en steek dan R de brug over.

Aan de verkeersweg (10,7 km) gaat u R (groen) en
volg enige tijd de verkeersweg. Negeer inrit
scherp links. Aan het eind van de rechts staande
ijzeren afrastering, waar de verkeersweg naar
rechts buigt, gaat u L (groen) over de veldweg.
Aan de 3-sprong gaat u L (groen) verder omhoog.
Boven aan de T-splitsing bij zitbank gaat u L over
de asfaltweg.
6. Aan de Y-splitsing gaat u R (wit-rood) de
grindweg omhoog. Boven aan de 3-sprong bij
bosrand gaat u RD over de bosweg. Neem nu het
eerste bospad R (rood/wit-rood) richting
Achouffe. Volg nu geruime tijd RD (wit-rood) het
pad omlaag en dan loopt u even door een donker
naaldbos. Let goed op de wandelmarkeringen.
Als u uit het bos komt heeft u prachtig uitzicht op
Achouffe. Volg het pad omlaag langs een gekapt
stuk bos. Aan het eind van het open stuk gaat u
RD het pad door struikgewas omlaag. Beneden
gaat u L (rood/wit-rood) de asfaltweg omlaag.
Steek de brug over en loop langs de shop. Aan de
kruising bij taverne d’Achouffe loopt u RD langs
het infobord de weg omhoog.

Een leuke pauzeplek, waar u diverse soorten La
Chouffe kunt proeven maar ook iets kunt eten.
Dagelijks geopend vanaf 11 uur. Dinsdag en
woensdag
rustdag.
Tijdens
de
Belgische
schoolvakanties alleen woensdag gesloten).
Na 10 m gaat u aan de kruising RD verder
omhoog. Aan de 3-sprong gaat u RD over de
asfaltweg. Negeer grindweg links en volg de weg
RD (blauw) langs huisnr. 19.
7. Boven aan de onverharde 3-sprong bij ijzeren
hek gaat u RD (blauw) over het pad. Negeer
paadje links (blauw) en volg het pad omlaag.
Vlak daarna negeert u zijpad rechts en blijf
omlaag lopen over het rotsachtige pad. Beneden
steekt u de brug over. Aan de T-splitsing gaat u R
over de bosweg. Volg de weg omhoog en loop
dan RD over de asfaltweg langs enkele huizen.
Aan de ruime 3-sprong bij wandelbord gaat u L
(blauw/wit) de asfaltweg omhoog.
Een eind
verder komt u weer bij villa Alaise.
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