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Tijdens deze pittige dagtocht door de Ardennen wandelt u eerst naar het dal van de Ourthe en dan loopt u 
door de mooie bossen naar het Ardennenstadje Houffalize waar voldoende horeca ligt voor een pauze. De 
terugweg is panoramisch en gaat over mooie heuvels langs weilanden naar het oude dorpje Mont.  Dan 
volg een prachtige afdaling naar Achouffe waar u in de taverne Chouffe het lekkere bier kunt proeven.  
Groepen kunnen in de brouwerij een rondleiding krijgen (Reserveren).  
 

Startpunt: Brasserie – Taverne D’Achouffe, Achouffe 32, Achouffe – Wibrin. 
 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

15,95 km  5 uur  158 m  428 m 
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682. ACHOUFFE 16 km 
 

1. Staande op de parkeerplaats met uw gezicht 
naar de Chouffe-shop gaat u R over de asfaltweg 
en via brug steekt u de Ruisseau de Martin 
Moulin over en volg de weg omhoog. Negeer  inrit 
rechts. 20 meter verder gaat u R (wit-rood) het 
steile paadje omhoog. Boven steekt u RD een 
open stuk gekapt bos over richting naaldbos.   
 

(Vlak voor het naaldbos heeft u achteromkijkend 
mooi uitzicht op Achouffe).  
 

Let op!  Neem hier het rechter pad het bos in (wit-
rood). Volg geruime tijd de wit-rode route 
omhoog. Boven aan de T-splitsing L over de 
bosweg.  Aan de 3-sprong voor akker gaat u RD 
over de veldweg. Aan de volgende 3-sprong gaat 
u L over de asfaltweg met links mooi uitzicht.  Bij 
zitbank gaat u R over de veldweg.  Negeer  zijpad 
links en volg de veldweg die naar rechts buigt.    
 

2. Beneden voor de Ourthe gaat u R langs de 
doorgaande weg, die u enige tijd RD volgt. U 
passeert huisnr. 65.   Waar aan de linkerzijde een 
stenen muurtje begint, gaat u L over het pad naar 
de brug. Steek via brug de Ourthe over en ga L 
langs de rotsen.  Volg het pad omhoog en boven 
op de rots loopt u RD (groen) omlaag.  Volg het 
pad langs de Ourthe. Aan de 3-sprong bij zitbank 
gaat u scherp L (groen/blauw-wit) het bospad 
omhoog richting Nabiselle.  Boven volgt u de 
bosweg RD (blauw-wit). Negeer zijpaden.  Boven 
aan de kruising bij de bosrand gaat u RD (blauw-
wit) over de veldweg.  Volg het pad omlaag. Aan 
de 3-sprong gaat u L (blauw-wit) verder omlaag.  
Loop beneden bij de brug “Pont de Suhet” RD.  
20 meter verder gaat u aan de Y-splitsing L 
(blauw-wit/wit-rood).  Vlak daarna gaat u aan de 
volgende Y-splitsing R (blauw-wit/wit-rood) 
omhoog en blijf de weg omhoog volgen.   
 

3. Boven aan de 3-sprong bij markeringspaal gaat 
u RD (blauw-wit) door het autowegviaduct.  Na 50 
m gaat u aan de 3-sprong bij infobord RD over de 
veldweg, die u geruime tijd RD (blauw-wit) volgt 
langs chalets.  Bij  vakantiehuizen wordt de 
veldweg een betonnen weg.  Negeer zijpad rechts 
en blijf de betonnen weg RD (wit-rood) omlaag 
volgen. Beneden aan de 3-sprong voor school 
gaat u bij verkeersspiegel R langs de school 
omhoog. Boven gaat u RD langs de 
voorrangsweg.   
 

(Een eind verder heeft u links uitzicht op het stadje 
Houffalize).   
 

Negeer zijwegen en volg de weg omlaag. Aan de  
T-splitsing in het centrum gaat u L richting Liège.  
Let op!  Tegenover huisnr. 29 gaat u R (wit-rood) 
de stenen trappen omlaag. Beneden aan de 
ongelijke 4-sprong gaat u RD (Rue Porte à L’eau) 

langs huisnr. 2. Steek de Ourthe over en ga aan 
de T-splitsing voor huisnr. 25 L (wit-rood).   
 

4. Aan de 3-sprong bij wegwijzers en bij brug gaat 
u  R  omhoog langs huisnr. 10.  
 

(Als u iets wilt nuttigen, kunt u hier L het centrum 
inlopen. Aan de T-splitsing ligt een leuke taverne 
(Les Passerelles). Rechts ligt een leuk parkje met 
zitbanken en het VVV).   
 

Tegenover de winkel De Spar gaat u R omhoog. 
Meteen daarna aan de 3-sprong gaat u L (wit-
rood) omhoog langs huisnr. 2a. Aan de Y-
splitsing bij huisnr. 24 gaat u R omhoog. 
 

(Bij huisnr. 50 heeft u links een prachtig uitzicht op de 
stad).   
 

Boven aan de kruising gaat u RD omlaag langs 
huisnr. 7. Steek de voorrangsweg over en loop 
RD (wit-rood) omlaag langs de vijver. Neem de 
eerste weg L (Fin de Ville/wit-rood).  Aan de 3-
sprong bij hoogspanningsmast gaat L over de 
grindweg.  (U verlaat hier de wit-rode route). Let op! 
Bij boom tegenover privé-inrit gaat u R over het 
pad.  Aan de T-splitsing gaat R en ga dan na 20 m 
aan de Y-splitsing L de veldweg omhoog.  Aan de 
3-sprong met asfaltweg gaat u L via tunnel onder 
de autoweg door en volg dan RD (wit-rood) de 
asfaltweg.   
 

5.  Boven aan de kruising gaat u RD (wit-rood) de 
smalle asfaltweg omlaag en volg de dalende weg 
door een mooi dal. Beneden aan de 3-sprong 
voor vijver gaat u RD en volg geruime tijd de weg 
omhoog. Boven gaat u R (blauw) over het pad. 
Negeer zijpaden en blijf geruime tijd het leuke 
paadje RD (blauw). (Net voordat u bij de asfaltweg 
komt, ziet u rechts een grasveld met zitbanken).  Aan 
de verharde kruising gaat RD (blauw) en volg 
geruime tijd het mooie hooggelegen pad met 
links mooi uitzicht op het dorpje Mont. Boven aan 
de kruising gaat u L over de grindweg, die een 
dalende asfaltweg wordt met mooi uitzicht.  
Beneden aan de doorgaande weg gaat u L.  Vlak  
daarna gaat u R omlaag richting dorp. Aan de 
ongelijke 4-sprong in het dorp Mont gaat u R 
omhoog richting kerk. Aan de T-splitsing, met 
links de kerk Saint--Pierre  gaat u R.   
 

6. Na bijna 200 m gaat u tegenover woning L 
(rood-wit/rood).  Let op! Na de volgende 200 m  
gaat bij markeringspaal en vlak vóór hoge 
dennenbomen L over  het (gras)pad dat u bijna 1 
km RD volgt. Een eind verder wordt het graspad 
een leuk begroeid paadje  Voorbij hoge den volgt 
u RD het dalende graspad met mooi panorama.  
Aan de smalle asfaltweg gaat u R.  



  blz 3 van 3 

 

300 meter verder wordt de asfaltweg  een dalende 
veldweg, die  u geruime tijd RD volgt.  
 

(Voorbij dennenbos passeert u 2 nauwe doorgangen. 
Als u hier even R het weiland inloopt heeft u mooi 
uitzicht op de brouwerij in Achouffe).   

Na 750 m gaat u beneden R over de asfaltweg.  
Via brug steekt u de Ruisseau de Martin Moulin 
over en voorbij de Chouffe-shop komt u bij de 
gezellige taverne,  waar u natuurlijk het lekkere 
speciaal bier kunt proeven. 

 
Samenstelling route: Jan Nobbe. 
 

Auteur: Jos Wlazlo 
 

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.   


