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Tijdens deze pittige dagtocht door de Ardennen wandelt u eerst naar het prachtig gelegen Chateau 
D’Heblon aan de Ourthe en door het dorp Hampteau.  Dan loopt u omhoog naar een mooi plateau en loopt 
u omlaag naar het dorp Rendeux-Bas waar een café is voor een biertje. Drink niet teveel want dan wordt 
het klimmen naar het hoogste punt van de wandeling op een hoogte van 362 m. Dan daalt u af door het bos 
en komt u weer bij de cafetaria met terras.  Neem zelf proviand mee.  Bij nat weer kunnen de paden erg 
drassig zijn.  De cafetaria is elke dag geopend vanaf 09.00 uur dus u kunt beginnen met een lekkere kop 
koffie. 
 

Startpunt: Cafétéria camping Moulin de Mélines, Rue du Moulin 3, Mélines – Soy  (Erezee). 
(Rij de camping op en parkeer bij de cafetaria op de parkeerplaats). 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

16,00 km  5 uur  189 m  401 m 
 

 
 

706. MÉLINES (Soy) 16 km 
 
1.  Met uw rug naar de ingang van de cafetaria 
gaat u L en ga dan meteen L de grindweg 
omhoog.  Boven gaat u L over de asfaltweg. Aan 
de 3-sprong bij wegkruis gaat u RD richting 
Werpin. Na 400 m gaat u R de doodlopende 
grindweg R omlaag en omhoog.  Boven volgt u 
enige tijd de grindweg RD. Bij bord “Privé” gaat u 
R (wit-rood/wit-groen) het smalle graspad omlaag  
Bij de bosrand buigt het pad naar links (wit-rood/ 
wit-groen) en wordt een veldweg  Na geruime tijd 
negeert u veldweg scherp rechts en loop RD (wit-
rood/wit-groen)  De veldweg wordt verhard. Een 
eind verder gaat u aan de 3-sprong bij 3 ijzeren 
hekken RD de asfaltweg omlaag met mooi 
uitzicht.  Let op!  Waar aan de rechterzijde het 
bos begint, gaat u R (wit-rood) de bosweg 
omlaag. Negeer veldweg rechts omhoog. De weg 
begint te dalen en ga dan na 150 m, ter hoogte 
van de links staande stal, gaat u scherp L over 
het bospaadje langs afgezaagde boomstronken. 
Bij bord “Privé” en grotwoning gaat u R het steile 
paadje omlaag.  Loop beneden RD naar de 
asfaltweg en kasteelpoort.  
 

(Als u rechts naast de poort kijkt, ziet u het mooie 
kasteel Chateau D’Heblon (1887). Ook staat hier een 
mammoetboom. Mammoetbomen (Sequoiadendron 
giganteum), die van nature voorkomen in het 
Californische Sierra Nevade gebergte, zijn de 
grootste bomen ter wereld 
 

2.   Ga hier R en steek via de brug de Ourthe over.   
Aan de voorrangsweg in Hampteau gaat u L langs 
huisnr. 4. Net vóór huisnr. 18 gaat u L (geel) over 
het pad.  (Een eind verder ziet u links hoe groot het 
kasteel wel is). Steek de greppel over en ga R 
(geel) over het graspad.  Aan het eind steekt u 
een leuk pleintje over en ga dan R over de 
asfaltweg.  Aan de voorrangsweg gaat u L 
richting La Roche. Neem de eerste weg R 
(geel/(Rue D’Inzefen) langs de kapel omhoog.  
 

(Tegenover huisnr. 11 ziet u links op de heuvel het 
grote Mariabeeld staan dat u in wandeling 695 
passeert).   

Negeer doodlopende weg scherp rechts. Aan de  
Y-splitsing gaat u R (Rue Cheyeneux).  Bij huisnr. 
22 volgt u RD (groen) de bosweg omhoog.  U 
komt uit het bos en volg de veldweg omhoog.   
 

3.  Aan de 3-sprong bij zitbank (Point Chaieneu), 
een prima pauzeplek na 6,5 km, gaat u L 
(groen/blauw)  langs de bosrand.  Na 50 m gaat u 
aan de volgende 3-sprong R.  Negeer veldweg 
links en loop RD (groen/blauw) de bosweg 
omlaag.  Na 100 m gaat u aan de ruime 3-sprong 
R en na 5 m gaat u L het bospad omlaag.  
Beneden, circa 10 m voordat u bij weiland komt, 
gaat u R het bospad omlaag.  U loopt door een 
leuk dennenbos en ga dan aan de 3-sprong met 
een graspad L door struikgewas omhoog.  Dan 
loopt u weer door een dennenbos. Volg het soms 
drassige pad omlaag. Beneden bij houten chalet 
volgt u RD het graspad door een mooi dal. 
(Rechts kronkelt een beekje door het weiland). Aan 
het eind komt u bij een beek waar u overheen 
moet.  
 

(Daar dit moeilijk is, kunt u ook L onder de draad 
door gaan en loop dan links langs de vijver. Loop na 
de vijver nog 10 m RD en dan kunt u R via het 
smallere stuk de beek oversteken. Loop omhoog 
naar de veldweg en ga L).   
 

4. Boven aan de T-splitsing gaat u R de asfaltweg 
omhoog.  Negeer zijweg scherp links en loop RD 
(blauw) het dorp uit.  Een eind verder  passeert u 
een wegkruis en zitbank, een mooi plekje na 8,6 
km.  50 m voorbij wegkruis gaat u L over de weg.  
Na 30 m gaat u L over de grindweg, die u  
geruime tijd RD door het mooie dal volgt. Voorbij  
brug gaat u aan de 3-sprong L de bosweg 
omhoog.  Negeer pad rechts omhoog.  Let op!   
Het pad maakt een bocht naar rechts.  50 m 
verder gaat u aan de 3-sprong, met links een 
beekje,  L het beekje over.  Volg hier RD het 
onduidelijke paadje tussen het struikgewas. Na 
50 m gaat u aan de Y-splitsing R.  Volg dan RD 
het bospaadje langs een diepe grubbe met 
beekje.  



 

Volg geruime tijd het soms drassige pad omhoog. 
Aan de Y-splitsing gaat u L. Aan de asfaltweg 
gaat u R.  
 

5. Aan de 3-sprong bij zitbank (10,8 km) gaat u L 
de asfaltweg omlaag.  Beneden in het dorp 
Rendeux-Bas gaat u aan de L. Vlak daarna gaat u 
aan de 3-sprong R (Rue de L’Ourthe).   
 

(Als u iets wilt drinken, loop dan hier 100 m RD en u 
komt bij Café des Sport).   
 

Negeer veldweg rechts en negeer betonweg links.  
Via de brug steekt u de Ourthe over.  Ga dan L en 
ga dan meteen R over de veldweg.  Loop vlak 
langs de afrastering over het graspad langs het 
huis. Loop dan RD het bospaadje omhoog dat 
meteen naar links buigt. Volg het onduidelijke 
bospad onderlangs door de bosrand. Aan de  
smalle grasstrook met afrastering stapt u R over 
de afrastering en loop nu rustig het steile bospad 
omhoog, een flinke kuitenbijter.  Boven aan de 

ruime 3-sprong gaat u L over de bosweg. Negeer  
graspad links met mooi uitzicht en loop verder 
RD omhoog. Boven aan de 3-sprong bij 
afsluitboom en privé pad gaat u R.   
 

6.   Aan de asfaltweg gaat u R. Aan de 3-sprong 
gaat u L. (U verlaat hier de groene route).   Aan de 
Y-splitsing van asfaltwegen gaat u L (Rue du Tier) 
omhoog.  U passeert huisnr. 16 en ga dan aan de 
Y-splitsing R (groen). Volg de veldweg.  Aan de  
3-sprong bijt stenen elektriciteitshuisje gaat u R 
(rood/wit-groen) over de bosweg.  (In het bos loopt 
u over het hoogste punt van deze wandeling (362 m 
N.A.P.)).  Boven loopt het pad even door een bos 
met dunne bomen en dan loopt u omlaag door 
een naaldbos (rood/wit-groen).  Blijf nu geruime 
tijd het dalende bospad RD volgen. Beneden  
over de asfaltweg gaat u L. (In de verte ziet u 
alweer de camping).  Aan de 3-sprong bij wegkruis 
gaat  u R en dan komt u weer bij de taverne waar 
u nog iets kunt eten of drinken. 

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.   

 


