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Tijdens deze zeer panoramische dagtocht in de Ardennen wandelt u eerst in een dik half uur naar het 
Ardennenstadje Trois-Ponts waar u het mooie terras passeert van restaurant  Le Beau Site (Lunchkaart).  
Dan volgt u een panoramische weg langs bosranden naar het dorp Basse-Bodeux. Hier staat een 
oorlogsmonument. De terugweg is een en al panorama en aan het eind heeft u prachtig uitzicht op het 
waterspaarbekken van Coo.  Neem zelf proviand mee, er staan veel zitbanken onderweg. Ondanks het 
flinke hoogteverschil is de wandeling niet zwaar. Neem wel een stok mee voor de steile afdaling.  Aan het 
eind is bij de camping een terras en café (Nederlandse eigenaar). U kunt hier ook starten met een kopje 
koffie. (Tel:0032-80684312).  
 
Startpunt: Camping de la Cascade, Chemin des Faravennes 5, Coo – Stavelot. 
(Als er plaats is kunt u bij de camping parkeren anders moet u naar de openbare parkeerplaats). 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

14,16 km  4.30 uur  226 m  434 m 
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1.  Met uw rug naar de ingang van de camping 
gaat u R.  Aan de 3-sprong bij groot wegkruis 
gaat u L langs huisnr. 16. Aan de 4-sprong gaat u 
L (Sur les Fosses).  Negeer zijwegen en volg de 
weg RD met links mooi uitzicht over het dal van 
de Ambléve.  Na 500 m gaat u aan de doorgaande 
weg L (wit-groen).  Let op!  Een eind verder waar 
de rechts staande haag  ophoudt, gaat u R de 
bosweg omhoog. Bijna boven aan de Y-splitsing 
gaat u R. Volg dan het graspaadje en volg het pad 
omhoog. Boven aan de 3-sprong bij zitbank gaat 
u L over de bosweg met mooi panorama.  Let op! 
Na circa 100 m gaat u L het smalle bospad 
omlaag. Bij de grote parkeerplaats hotel-café Le 
Beau Site, een mooie pauzeplek met mooi terras, 
loopt u  de smalle asfaltweg omlaag. Bij zitbank 
loopt u RD de doorgaande omlaag en u loopt het 
stadje Trois-Ponts binnen.  Negeer zijwegen.  
 

(Trois-Ponts is één van de belangrijkste wintersport-
gebieden van de Ardennen. Er zijn vele ski- en lang-
laufpistes). 
 

2. Na 600 m steekt u voorbij rechts gelegen grote 
parkeerplaats de doorgaande over en loop RD 
(Place Communale).  Na 25 m gaat u bij bushalte 
R omhoog langs het postkantoor. U passeert de 
kerk Saint-Remacle (1910-1911) met de houten 
gevel en groot muurkruis.  
 

(De kerk heeft geen klokkentoren en dit zou te wijten 
zijn aan een meningsverschil tussen de pastoor en 
een schenkster).  
 

Aan de T-splitsing gaat u L (Rue des Hézalles) 
omhoog.  Let op!  Na 10 m gaat u R het steile 
paadje omhoog. Loop rechts langs een woning 
en volg het pad langs de afrastering omhoog.  
Boven aan de asfaltweg gaat u R n volg de steile 
weg omhoog 
 

(Links ziet u in de verte de witte Villa Manonfat waar 
wandeling 635 start).   
 

Aan de Y-splitsing bij schuilhut houdt u rechts 
aan. (Hier heeft u een mooi uitzicht). Aan de  
asfaltweg gaat u RD langs huisnr. 17.  
 

(Bij groot wegkruis ziet u rechts bij huisnr. 14 een 
schattig huisje).   
 

Voorbij huisnr. 6 bij zitbank gaat u L over de 
grindweg.  Volg dan RD de veldweg.  Negeer 
bospaden links en loop dan RD het naaldbos in.   
 

3.   Ga aan het eind over de brug en ga dan aan 
de T-splitsing R over de bosweg in.  Aan de 
asfaltweg gaat u L omhoog.  Voorbij zitbank 
wordt de asfaltweg een veldweg. Let op!!  De 
veldweg loopt even door een naaldbos en waar 
het bos aan de rechter zijde ophoudt, gaat u bij 
een houten afsluitboom R het “ruwe” graspad  

langs de bosrand omlaag.  Na 100 m passeert u 
een hoogzit. Volg nu deze steile brandgang 
helemaal omlaag en beneden buigt u naar links.  
Aan de ongelijke 4-sprong gaat u scherp R over 
de bosweg richting huis.  U komt uit het bos en 
ga dan meteen schuin L over de grindweg 
gelegen tussen loods en winkel. Aan de 
doorgaande weg gaat u L (geel).  Neem dan de 
eerste weg L (Rue des Tronlays) en steek de brug 
over. Meteen na de brug gaat u aan de 3-sprong R 
(wit-rood) over de asfaltweg.  Aan de volgende 3-
sprong gaat u RD (geel/wit-rood) langs huisnr. 17.  
Aan de rotonde loopt u RD richting Werbomont 
langs huisnr. 58. Negeer zijwegen en volg de weg 
door het dorp.  
 

4. Aan de 4-sprong bij zitbank bij huisnr. 78. gaat 
u R (Rue Mionfosse/groen/wit) langs een leuk 
vakwerkhuisje.   
 

(Als u hier aan de 4-sprong L gaat, dan komt bij een 
groot oorlogsmonument t. h. a. de inwoners van 
Basse Bodeux die zijn omgekomen in de Eerste 
Wereldoorlog en de Tweede Wereldoorlog). 
 

Volg geruime tijd RD (wit-groen) de rustige weg 
omhoog.   
 

(Kijk omhooglopend nog even achterom en u heeft 
mooi uitzicht over het dal). 
 

Boven negeert u veldweg rechts en links.  Volg 
nu geruime tijd deze mooie panoramaweg RD. 
Aan de ruime 3-sprong bij picknickbank 
(Panorama) gaat u R over de bosweg.  U passeert 
een open stuk gekapt bos en volg dan het ruige 
bospad door het naaldbos.  Even verder wordt 
het pad smaller en gemakkelijker. Aan de 4-
sprong onder hoogspanningskabels gaat RD 
(wit/groen) over de bosweg.  Negeer zijpaden en 
volg geruime tijd de bosweg.  U steekt 2 
waterstroompjes over en dan wordt de bosweg 
een smal pad.  (Boven bij de bosrand heeft u rechts 
weer een echt Ardennenpanorama).  Loop RD het 
naaldbos in.  U passeert een hoogspanningsmast 
en volg verder het bospad.  Aan de ruime T-
splitsing bij grasstrook gaat u R over de veldweg  
met rechts alweer een mooi panorama.  
 

5. Aan de asfaltweg gaat u R (wit-rood) omlaag.  
(Links ziet u in de verte Coo liggen).  Aan de 3-
sprong gaat u RD (wit-rood).  Aan de kruising bij 
wegkruis en zitbank gaat u RD (wit-rood) omlaag.   
Na 50 m gaat u L over de grindweg langs  
hoogspanningskabels en volg enige tijd de 
grindweg.  
 

6.  Aan de 3-sprong bij zitbank in het bos gaat u L 
via nauwe doorgang het weiland in.  



 

Loop hier ca. 200 m RD door het weiland en buig 
dan haaks naar R (geen pad) door het weiland 
richting laag bos in de verte.  Bij de bosrand gaat 
u door de nauwe doorgang (blauw) en volg het 
bospad.  Volg het stenige pad omlaag. Aan de Y-
splitsing gaat u L. Negeer zijpaden en loop 
omlaag.   
 
7.  Aan de T-splitsing bij zitbank gaat u L (wit-
rood) de veldweg omlaag.   
 

(Vlak daarna ziet u links de belangrijkste 
spaarbekkencentrale van België. Het 71 hectare 
grote  kunstmatig meer is ontstaan door de 
afdamming van een meander van de Amblève.  Ze is 
gebouwd tussen 1967 en 1979 en was bedoeld als 
buffer voor de kerncentrale van Tihange. De centrale 
(6 turbines) wordt op afstand bediend en kan  in 20 
seconden opgestart worden. Het totale vermogen 
van de elektriciteitscentrale is 1164 Megawatt. Deze 
maximumcapaciteit kan gedurende 5 uur geleverd 
worden). 

Beneden aan de kruising bij verkeersspiegel  gaat 
u L langs huisnr. 21.  Aan de ruime 3-sprong gaat 
u scherp R naar de dam van het waterbassin.  
Aan de 3-sprong bij slagboom gaat u L over de 
dam van de spaarbekkencentrale.  Aan het eind 
van de dam gaat u R (geel kruis) de trap omlaag 
en loop beneden RD over het gras naar de 
asfaltweg, waar u R gaat.  Na 20 m gaat u aan de 
3-sprong L de weg omlaag.  Loop rechts bij  2 
eiken langs het wegkruis. Negeer zijweg rechts. 
Aan de 4-sprong gaat u RD.  Aan de 3-sprong bij 
groot wegkruis gaat u R terug naar de camping, 
sponsor van de wandeling.  Op het terras kunt u 
rustig o.a. een van de vele biersoorten drinken. 
 

De camping is in 2018 door de Britse krant The  
Guardian gekozen tot 1 van de 20 beste campings 
van Europa. 
 
 

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.   
 


