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Startpunt: Herberg Baton Rouge, Rue de la Grotte 21,  Vielsalm.  
 
 
 

http://www.wandelgidsardennen.nl/
http://www.wandelgidszuidlimburg.com/


 

 

Tijdens deze panoramische dagtocht in de Ardennen wandelt u door de bossen en velden naar het oude 
dorpje Ennal. Dan loopt u omhoog naar het dorp Grand-Halleux. U passeert het prachtig oud 
kloostercomplex Don Bosco Farnières waarin nu een groepsherberg is gevestigd. Dan loopt u door bossen 
omlaag. Vervolgens volgt u een mooie panoramische weg terug naar Vielsalm.  Ondanks het 
hoogteverschil zijn er geen moeilijke hellingen. De laatste 5 km zijn gemakkelijk.  Neem genoeg proviand 
mee.  TIP: Blijf lekker slapen in de herberg en doe de volgende dag bv. wandeling 715. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

18,44 km  5.15 uur  173 m  360 m 
 

 
 

729. VIELSALM 18,4 km 
 
1.  Met uw rug naar de herberg gaat u R over het 
trottoir.   Voorbij het tankstation (huisnr 5) gaat u 
meteen scherp L (rood/wit-rood).omhoog richting 
Prismont  In de bocht neemt u de tweede weg L  
(rood/wit-rood) omhoog. Bij elektriciteitspaal gaat 
u R (rood/wit-rood) het stenige pad omhoog.  U 
passeert de kapel der 7 Smarten en volg het pad 
omhoog. Aan de 4-sprong met wegkruis gaat u 
RD (rood/wit-rood) over de smalle asfaltweg.  Aan 
de omgekeerde Y-splitsing RD. Na 10 m gaat u  
aan de 3-sprong RD over de bosweg.  (U verlaat 
hier de rode markering). Volg geruime tijd de 
bosweg omlaag en dan passeert u 3 houten 
kruizen. 20 Meter verder loopt u aan de 5-sprong 
RD (blauw) door het naaldbos omlaag.  Aan de 3-
sprong bij markeringspaal RD. Na 50 m gaat u  
aan de kruising bij schuilhut RD (wit-rood) de 
weg omhoog langs een weiland.   
 

2.   Aan de kruising bij groot wegkruis, zitbank en 
wegwijzer gaat u RD over de grindweg richting 
Ennal.  Negeer meteen pad links.   
 

(Een eind verder heeft u links mooi uitzicht op het 
dorp Grand Halleux waar u straks nog komt).   
 

Aan de T-splitsing gaat u R. Meteen daarna aan 
de 3-sprong bij zitbank en wegkruis gaat u L over 
de asfaltweg.  Negeer zijweg rechts en loop 
omlaag.  Aan de 3-sprong bij Mariabeeldje gaat u 
L (Rue Ennal)    
 

(Zin in koffie, loop dan RD lopen naar café Cabanon 
(200 m) Geopend za 12.00 en zo 11.00 uur).  
 

Bij huisnr. 24 passeert u een museum.  Volg de 
weg door het oude dorpje en ga voorbij huisnr. 3 
R over de half verharde weg.  Voorbij het laatste 
huis volgt u de veldweg.  Aan de 4 sprong bij 
wegkruis gaat u RD over de asfaltweg richting 
Tigeonville.  Volg enige tijd de weg en let op de 
rechterzijde.  
 

3.  Meteen voorbij boerderijloods gaat u L de 
veldweg omhoog langs een houten schuur. (De 
veldweg wordt soms omgeploegd). Stap over de 
prikkeldraad en loop RD langs de afrastering  
door het weiland omhoog.  Boven bij enkele 
dennen (Hier heeft u links mooi uitzicht) stapt u  
over of kruit u onder de prikkeldraad door en en 

ga L (rode pijl) over de veldweg.  Na 50 m gaat u  
aan de 3-sprong bij bijzonder stenen wegkruis RD 
over de bosweg, die een dalende veldweg wordt  
met mooi uitzicht over Grand Halleux.  De 
veldweg wordt een asfaltweg. Aan de 3-sprong 
loopt u RD omlaag.  Aan de volgende 3-sprong bij 
volgend stenen wegkruis gaat u RD (blauw) 
omlaag. (Rechts staat een zitbank tegen de muur).   
Let op! Na 10 m gaat u R de stenen trappen 
omlaag.  Beneden aan de doorgaande weg  gaat u   
R.  Meteen daarna gaat u aan de 3-sprong L (wit-
rood) richting St. Jacques. Steek het riviertje de 
Salm over, negeer zijweg links en steek de 
spoorlijn over.  
 

4. Negeer meteen kasseienweg links.  Neem nu 
de volgende weg L. Aan het einde van de weg 
gaat u L. Aan de 3-sprong bij Mariabeeldje gaat u 
R de asfaltweg omhoog.  Let op! Waar de 
asfaltweg bij elektriciteitspaal naar rechts buigt, 
loopt u RD over het graspad langs hoge dennen. 
Volg enige tijd het leuke paadje en schrik aan het 
eind niet van de honden!  Aan de 3-sprong bij 
woning gaat u L over de asfaltweg.  Aan de T-
splitsing gaat u R langs huisnr. 12. Vlak daarna 
gaat u aan de 3-sprong RD (rode pijl) de weg 
omhoog langs een zitbank. Bij groot huis buigt de 
weg naar links. 20 Meter verder bij stenen 
wegkruis gaat u R (rode pijl) over de veldweg.  
Volg enige tijd deze panoramische weg en dan 
loopt u het bos in.  
 

5.   Aan de T-splitsing gaat u L. Na 30 m steekt u 
een beekje over. Neem hier meteen het linker 
bospad.  Stap na 50 m over een ketting en volg de 
bosweg omhoog. Negeer bosweg rechts en loop 
verder omhoog. Boven aan de T-splitsing, met 
boom in het midden, gaat u L over de grindweg 
langs een stal.   
 

(Links ziet u een groot klooster).   
 

Aan de T-splitsing voor een gîte gaat u L. U komt 
bij het oude kloostergebouw waar nu de 
groepsherberg Don Bosco Farnières is gevestigd. 
U loopt hier even dwars door de binnenhof. (Dus 
even L en ga dan R via de trapjes door de 
binnenhof).  



 

 

Loop aan de andere zijde weer naar buiten langs 
het prachtige gebouw en loop RD door de mooie 
bomenlaan langs het sportveld. Ga aan het eind 
door de poort en ga dan meteen R over de 
doodlopende weg.  
 

6.  Loop L langs de kapel. Let op!  Ga na 20 m aan 
de Y-splitsing R (blauw) over de bosweg en ga 
dan meteen schuin R (rode pijl) over het 
bospaadje.  (Voorlopig volgt u de blauw route in 
omgekeerde richting). Aan de kruising van 
boswegen gaat u RD (rode pijl). Aan de volgende 
kruising gaat u RD door een laan met hoge 
bomen langs een weiland.  Aan de kruising in het 
bos loopt RD (rode pijl) de bosweg omlaag.  
Negeer bosweg rechts en blijf RD (rode pijl) 
omlaag lopen.  Aan de volgende kruising van 
boswegen gaat u RD (rode pijl) verder omlaag.  
Aan alweer een kruising gaat u RD (rode pijl) over 
het smallere bospad langs het beekje.  Beneden 
steekt u het beekje over en loop het bospad 
omhoog. Boven gaat u voorbij zitbank L over de 
asfaltweg langs huisnr. 16. Aan de 3-sprong bij 
zitbank en wegkruis gaat u L omlaag. Aan de  
kruising bij de kerk in Goronne gaat u RD (rode 

pijl) over de asfaltweg.  Aan de 3-sprong bij 
elektriciteitspaal gaat u L (rode pijl).   
 

7.   Aan de ruime 3-sprong, met paal in het 
midden, gaat u RD (rode pijl) omhoog.  Boven aan 
de Y-splitsing bij zitbank gaat u L langs enkele 
huizen. Negeer zijweg links omlaag. Volg nu 
geruime tijd de panoramische weg door het 
mooie landschap.  Voorbij naaldbos wordt de 
weg een veldweg en blijf deze geruime tijd RD 
volgen. Bij de eerste huizen gaat u aan de T-
splitsing L.  Negeer zijweg rechts. Steek de  
voorrangsweg over en loop RD (Rue Devèze). 
Neem nu de eerste weg R (Rue des Coqlis). Aan 
de 3-sprong gaat u bij bord “Zone 30” RD omlaag.   
Negeer zijweg rechts.  Aan de T-splitsing gaat u L 
langs huisnr. 7.  Let op!  Vlak vóór huisnr. 18 aan 
de rechterzijde gaat u R (blauw) over het pad.  
Volg het pad omlaag langs de spoorlijn. Steek 
aan het eind van het paadje L de spoorlijn over en 
ga meteen L de weg omlaag.  Negeer 
eenrichtingsweg rechts omhoog.  Aan de 
voorrangsweg gaat u L en u komt weer bij de 
herberg. 

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.   

 

 

 

 


