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Tijdens deze panoramische dagtocht in de Ardennen wandelt u langs bosranden en door bossen naar het 
Ardennenstadje Vielsalm. Hier wandelt u even langs het meer en de waterval en kunt u pauzeren bij 
brasserie Contes de Salme die elke dag open is. De terugweg gaat over een mooie veldweg met prachtig 
uitzicht naar het dorpje Goronne.  De wandeling heeft geen pittige hellingen en is voor de gemiddelde 
wandelaar prima te doen.  U kunt na de wandeling lekker blijven eten in de hostellerie, graag wel een dag 
van te voren reserveren. (Open van donderdag t/m zondag).  
 

Startpunt: Hostellerie La Maison de Maître, Les Marottes 37-39, Arbrefontaine – Lierneux. 
(Gelieve niet bij de hostellerie te parkeren. Gebruik de openbare parkeerplaats Terra 9 – 11 naast wit huis. Met uw 
rug naar de parkeerplaats gaat u R. Neem dan de eenrichtingsweg R. Aan de T-splitsing gaat u R naar huisnr. 37-
39). 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

16,87 km  5 uur  143 m  282 m 
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1.  Met uw rug naar de hostellerie gaat u R  
omhoog. Aan de 3-sprong bij muurkruis gaat u R 
(Terra).  Aan de volgende 3-sprong bij wegkruis 
gaat u L en na 10 m gaat u R (Petit Bois) omhoog.  
Bij 2 dikke bomen gaat u L over de veldweg.  
Waar de veldweg eindigt, volgt u RD het pad met 
rechts mooi uitzicht. Bij oorlogsmonument gaat u  
R over de asfaltweg.  Aan de 4-sprong loopt u RD 
over de veldweg langs een naaldbos.  Bijna 
boven gaat u aan de kruising R over de veldweg, 
die een bosweg wordt. Aan de 3-sprong gaat u R 
over de bosweg door een naaldbos.  Ga aan het 
eind L en neem meteen daarna de tweede 
veldweg R langs een naaldbos (Rechts van u is 
struikgewas met jonge boomaanplant). Negeer 
zijpaden en blijf de bosrand volgen.  Aan het eind 
van het bos volgt u RD de veldweg met links 
mooi uitzicht. Boven passeert u een modern huis 
en volg RD de grindweg.  Volg dan de asfaltweg 
omlaag.   
 

2.   Aan de 3-sprong bij zitbank en wegkruis gaat 
u L langs huisnr. 16.  Bij het laatste huis gaat u R 
(blauw) over de veldweg.  Na 20 m gaat u het pad 
omlaag (blauw).  Steek beneden het bruggetje 
over en volg het bospad naar links (blauw).    Aan 
de kruising gaat u R over de bosweg. (U verlaat 
hier de blauwe route).  Aan de kruising van 
boswegen RD.  Aan de ruime 4-sprong gaat u R 
het brede graspad omlaag.  Beneden aan het eind 
van de weg, ca 25 m vóor bruggetje en beekje 
gaat u L over het smalle bospaadj. (Struikel na 25 
m niet over een uitstekende boomstronk!). Volg nu 
geruime tijd het leuke paadje door het beekdal. U 
komt uit het bos en volg RD het paadje door 
bremstruiken. Volg daarna weer RD de bosweg. 
Aan de 3-sprong gaat u R de grindweg omlaag.  
 
3. Beneden aan de kruising steekt u de brug over 
en volg de grindweg omhoog. Na 10 m gaat u aan 
de Y-splitsing L.  Negeer meteen steil pad links 
en loop rustig de steile weg omhoog. Bijna boven 
aan de 3-sprong gaat u L (wit-rood) verder 

omhoog.   Negeer zijpaden en volg de weg RD 
(wit/rood/blauw) omhoog.  Aan de T-splitsing bij  
loods gaat u L over de veldweg met mooi uitzicht 
op Vielsalm.  Let op! De veldweg buigt bij hoge 
spar naar rechts en ga dan na 10m L over het 
graspad langs schuurtjes en “mooie” 
achtertuinen.  Aan de asfaltweg gaat u L omlaag 
langs huisnr. 11a.  Aan de 3-sprong voor huisnr. 
15 gaat u RD.  Aan de T-splitsing L.  Neem nu de 
eerste weg R langs de school.  Voorbij  
parkeerplaats gaat u L de trap omlaag en loop RD 
langs het tuinhuisje omlaag en ga dan R naar de 
doorgaande weg. Steek de spoorlijn over en ga 
meteen R over het betonnen pad.  Neem nu het 
eerste pad L langs het meer richting kerk. Voor 
slagboom gaat u L de trap omlaag langs de 
waterval.  
 

4. Steek bij zitbank de doorgaande  weg over.  
 

(U kunt hier naar brasserie Contes de Salme lopen 
(100 m). Ga hier dan R en na 30 m gaat u scherp R 
het graspad omhoog. Via  trap komt u bij de 
brasserie).  
 

Loop de trap omlaag en ga L over de asfaltweg. 
Steek de spoorlijn over en volg RD (blauw) de 
doorgaande weg omhoog. Aan de kruising bij 
wegkruis gaat u L (Rue de la Source/blauw).  
Boven aan de T-splitsing gaat u R (blauw).  Aan 
de T-splitsing bij verkeersspiegel gaat u L (blauw) 
langs huisnr. 2. Voorbij huisnr. 6c gaat u R 
(blauw) over de smalle asfaltweg, die een 
veldweg wordt, die u zeer geruime tijd RD (blauw) 
volgt met mooi uitzicht. In het dorp Goronne gaat 
u aan de 3-sprong gaat u RD.  Aan de 3-sprong bij 
loopt u zitbank RD (blauw).  Aan de 3-sprong bij 
huisnr. 65 gaat u L over het pad langs een stenen 
wegkruis en ga dan L de asfaltweg omhoog.  De 
asfaltweg buigt naar links en volg bij het laatste 
huis de veldweg omhoog. Aan het eind van de 
veldweg loopt u RD door het weiland omhoog. 
Boven gaat u R over de veldweg met rechts mooi 
uitzicht.  Negeer  zijwegen.     



 

 

5. Aan de 3-sprong met asfaltweg gaat u RD langs 
het monument. Aan de T-splitsing gaat u R 
(blauw). In de bocht naar links neemt u de tweede 
weg R. (Dus de half verharde weg langs de 
bosrand). Volg geruime tijd de weg en dan buigt 
deze naar rechts langs een smal dennenbos.  
Beneden steekt u de voorrangsweg over en gaat 
u voorbij wegkruis L de asfaltweg omlaag richting 
Arbrefontaine. Bij oud huis neemt u de eerste 

weg R.  Aan de kruising bij dikke boom gaat u L 
en volg deze weg met mooi uitzicht. Na 1 km  
loopt u weer Arbrefontaine in. Aan de T-splitsing 
bij verkeersspiegel gaat u L.  Vlak daarna aan de 
volgende T-splitsing bij wegkruis gaat R. (Naar de 
parkeerplaats gaat u  hier L).   Aan de T-splitsing bij 
muurkruis gaat u L en u komt weer bij de 
hostellerie. 

Samenstelling route: Jan Nobbe. 
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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.   

 


