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Tijdens deze pittige dagtocht door de Ardennen wandelt u eerst een avontuurlijk stuk langs de rivier
Ruisseau Martin-Moulin. Dan volgt een panoramisch pad langs Wibrin en een mooi stuk door het bos. De
terugweg komt u door het dorp Wibrin en gaat over een panoramisch pad naar het dal van de Belle Meuse.
Aan het eind wacht u nog een klimmetje… Bij het café restaurant is een mooi terras met prachtig uitzicht.
GPS-afstand 15400 m, looptijd 3.40 uur en hoogteverschil 151 m.
Startpunt: Brasserie – Taverne D’Achouffe, Achouffe 32, Achouffe – Wibrin.
(Neem de A2 Luik-Luxemburg en neem afslag 51 Houffalize).
Samenstelling route: Jan Nobbe.
Auteur: Jos Wlazlo
Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij de auteur. Niets van deze wandelroute mag worden gekopieerd,

688 ACHOUFFE 16 km
1. Met uw rug naar de ingang gaat u R. Meteen
daarna aan de kruising gaat u R richting kapel.
Aan de 3-sprong voor de St. Joseph kapel gaat R
(blauw) omlaag langs de brasserie Achouffe.
(In de kapel, die gebouwd is begin 19e eeuw, staat
een beeld van Madonna met Kind (17e eeuw) en een
beeld van de H. Rochus (18e eeuw).
Voorbij groot gebouw gaat u aan de Y-splitsing R
over de onverharde eenrichtingsweg langs de
beek. Volg dan RD het pad langs de vijver. Aan
het eind van de vijver volgt u RD het avontuurlijke
pad langs de Ruisseau Martin-Moulin.
(Indien het pad is versperd door bomen, ga dan L
een steil pad omhoog en ga boven R. Ga aan het
eind R omlaag en ga dan verder bij punt 2).
Het pad loopt vlakt daarna even omhoog over een
rots en volg dan weer de rivier. Na enige tijd loopt
u weer even omhoog en volg beneden weer de
rivier. Na geruime tijd buigt het pad naar links
langs een huis.
2. Aan de 3-sprong bij brug gaat u L het steile pad
tussen de rotsen door omhoog. Voor rots gaat u
even L en ga dan meteen verder steil omhoog.
Boven aan de kruising RD (geel-rood). (Even
verder staat een groene stip. Rechts is het hoge
naaldbos en links kleinere dennenbomen). Loop dan
RD (geel-rood) omhoog door het hoge
dennenbos. U komt uit het bos en steek een
open stuk over. Volg dan de veldweg door
struikgewas. Aan de kruising bij blauwe
markering gaat u RD. Aan de kruising bij 3
boomstronken gaat u RD door het naaldbos. Aan
de Y-splitsing, met rechts een klein bruggetje,
gaat u L door het bos. Na 100 m gaat u aan de
schuine T-splitsing L. Volg geruime tijd het pad
en dan loopt u omlaag het dal in. Aan de 3sprong met markeringspaal (geel/rood) RD.
3. Steek via brug de beek over en volg het pad.
Aan de 3-sprong bij brug gaat u R (+) de bosweg
omhoog. Bij zitbank komt u uit het bos en volg
RD het betonnen pad omhoog.
Steek de
asfaltweg over en steek dan RD het weiland over
langs huizen. Loop naar de linkerhoek naar het
huis en ga hier R over de betonweg. Boven
negeert u zijweg rechts en loop RD (rood)
omlaag. (Bij huisnr. 15 heeft u links bij boom mooi
uitzicht op het dorp Wibrin). Beneden aan de 3sprong bij zitbank gaat u RD (+). Aan de Ysplitsing bij huisnr. 15a gaat u R de asfaltweg
omhoog. Aan de kruising gaat u RD (+) omhoog.
Bijna boven passeert u een zitbank en volg
verder het pad met mooi uitzicht.

4. Bij hoge mast en markeringspaal gaat u RD
langs het houten hek het weiland in en volg RD
de afrastering. Aan het eind stapt u via 2
boomstronken over de draad en volg RD het
graspad tussen struiken door.
Steek de
asfaltweg over en ga RD over de bosweg. Na 30
m gaat u aan de Y-splitsing L. Na 20 m aan de
volgende Y-splitsing bij privé pad gaat u weer L.
Volg nu geruime tijd het pad, eerst door het bos
en dan door struikgewas. Aan de kruising bij
slagboom en grote verbodsborden gaat u L langs
een gekapt bos. (Als het te modderig is, kunt u
rechts langs de weg lopen). Waar rechts een
afrastering begint, loopt u naar het infobord. Volg
bij het infobord RD over het pad langs de
afrastering. (U loopt dus evenwijdig aan de bosweg).
Aan het eind van de afrastering volgt u RD de
bosweg. Negeer graspaden links.
5. Aan de 3-sprong gaat u L (rood) het bospad
omlaag Volg geruime tijd het pad. Een eind
verder ziet u links een weiland en een huis. Nog
en einde verder komt u uit het bos en volg RD
(rood) het graspad gelegen tussen struikgewas
(rood) omlaag. Aan het eind volgt u RD (rood) de
panoramische betonweg. Aan de kruising bij
woonhuis
RD.
Neem
nu
de
eerste
eenrichtingsweg langs het voetbalveld. Aan de Tsplitsing gaat u R omlaag. Aan de volgende Tsplitsing voor huisnr. 12 gaat u R. U bent nu in
Wibrin. Aan de T-splitsing bij café R. Aan de 3sprong bij zitbank gaat u L (groen) richting
Mormont.
Aan de Y-splitsing gaat u L
(groen/wit/Le Vieux Chemin) omhoog. Boven aan
de 3-sprong gaat u L over het betonnen pad. Bij
groot Christusbeeld en zitbank loopt u RD (+) en
volg geruime tijd het pad met mooie uitzichten.
6. Aan de T-splitsing gaat u L en na 5’m gaat u
R (+) over de inrit. Volg dan RD (+) het bospad.
Negeer zijpad links en loop rechts omlaag. Aan
de asfaltweg gaat u L en u steekt de Belle Meuse
over. Negeer zijweg rechts. Na 20 m gaat u L (+/
groen/rood) de grindweg omhoog. Aan de ruime
kruising bij infobord gaat u L (rood/+) de
doodlopende weg omlaag. Voorbij het laatste
huis wordt de asfaltweg een bosweg. Aan de 3sprong bij zitbank steekt L via betonnen brug de
beek over en loop nu geruime tijd de laatste
helling van deze wandeling omhoog. Boven gaat
u RD over de asfaltweg. Negeer grindweg rechts
en volg RD de weg met prachtig panorama
omlaag. Aan de 3-sprong gaat u RD (groen) de
smalle asfaltweg omlaag.
Beneden aan de
kruising loopt u RD naar de Taverne, de sponsor
van de wandeling, waar u binnen of op het terras
met mooi uitzicht nog iets kunt eten en drinken.

