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Tijdens deze gemakkelijke Ardennenwandeling wandelt u naar een mooi plateau en dan loopt u geruime
tijd op hoogte naar het gehucht Verte Buisson. Hier staan 2 zitbanken om te pauzeren. De terugweg gaat
door een 573 lang berceau (langste van Europa) bestaande uit 4500 haagbeuken. Dit pad is in 1885
aangelegd. Dan wandelt u met mooie uitzichten omlaag naar La Reid waar een café is. Ondanks het
hoogteverschil zijn er geen steile hellingen in de route. Neem zelf proviand mee. Dit is een fijne wandeling
om kennis te maken met de Ardennen. U kunt de route prima combineren met route 987, die eveneens in
La Reid start. Na het wandelen kunt u een bezoek brengen aan het vlakbij gelegen kuuroord Spa dat ook
bekend om het Spa bronwater.

Startpunt: Parkeerplaats aan de Route du Maquisard 7, La Reid. (De parkeerplaats ligt tegenover de Salle
Communale des Fètes).
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749. LA REID 8,6 km
1. Met uw rug naar de parkeerplaats gaat u L
langs huisnr. 8. Meteen daarna voorbij huisnr. 10
gaat u R de asfaltweg/grindweg omhoog. Bijna
aan het einde van de school, voordat de grindweg
naar rechts buigt, gaat u L het bospad omhoog
met een eindje verder links van u een
bedrijfsterrein en een achtertuin van woning.
Boven aan de 3-sprong gaat u R (groene ruit/rode
rechthoek) de grindweg omhoog.
Negeer
zijpaden en blijf deze grindweg 1,2 km RD volgen.
(Na 750 m heeft u boven rechts mooi panorama). Bij
huisnr. 259 b gaat u in Les Cours R (rode
rechthoek) de asfaltweg omlaag. Aan de Tsplitsing bij zitbank en wegkruis gaat u R (rode
rechthoek) omlaag.
2. Na 250 m gaat u meteen voorbij huisnr. 46 en
bij bushalte L (Rue Bois Georges/rode rechthoek)
de grindweg omhoog langs huisnr. 2. Aan de 3sprong loopt u RD over de “bosweg” met rechts
van u een waterstroompje. Aan de 3-sprong gaat
u RD (rode driehoek) verder omhoog. Aan de
voorrangsweg in Jehoster gaat u L omhoog met
links schitterend uitzicht Let op! Ga voor huisnr.
128 rechts van de weg lopen. Vlak vóór huisnr.
136 (staat op brievenbus) en bij verkeersspiegel,
waar de weg naar links buigt, gaat u R over de
grindweg/graspad. Bij ijzeren hek en einde
achtertuin van huisnr. 136 buigt het graspad naar
links en wordt een smaller pad. Steek de
asfaltweg over en loop RD over het graspad. Aan
de 3-sprong gaat u RD het stenige pad omhoog.
Aan de volgende 3-sprong bij witte woningen
gaat u R (wit-rood/rode pijl) de grindweg omhoog.
Aan de 3-sprong gaat u RD (wit-rood/rode pijl).
3. Na 800 m. gaat u aan de 5-sprong R (witrood/rode pijl) over de asfaltweg en u loopt het
gehucht Vert Buisson binnen dat op een hoogte
van 420 m. N.A.P. ligt en waar de woningen met
Ardense breuksteen zijn gebouwd.
Aan de
kruising bij 2 zitbanken en wegkruis gaat u R over
de asfaltweg.
(Een prima pauzeplek na 4,5 km. Vert Buisson lag in
de middeleeuwen aan de verbindingsweg tussen het
Prinsdom Luik en de abdij van Stavelot. In het
gehucht was o.a. een herberg. De woningen werden
gegroepeerd gebouwd zodat men zich beter kon
beschermen tegen eventuele roversbenden. Het

gehucht ligt in de buurt van de bronnen van de
bekende beek Ninglinspo).
Vlak daarna gaat u aan de 3-sprong L (Chemin de
la Charmille) over de doodlopende weg. Negeer
meteen grindweg/graspad links. Na 100 m gaat u
L (Chemin de Doulneux) over de grindweg. (Even
verder passeert u gasleidingpaal X05). Na 400 m
gaat u aan de kruising, met links een afsluitboom,
R (blauwe rechthoek) over de brede weg. Aan de
5-sprong bij zitbank en afvalbak neemt u bij twee
pilaren het tweede pad L (rode en blauwe
rechthoek/groene ruit). Meteen rechts ziet u een
stenen ongevalskruis uit 1819. Volg nu de
bijzondere laan (berceau) onder de haagbeuken
door.
(De haagbeuklaan van Haut-Maret (Charmille du
Haut-Marais) is een berceau met langs beide kanten
haagbeuken, die gesnoeid werden tot een prieel van
573 m lang. De dreef werd genaamd naar het
nabijgelegen landgoed, "château des Hauts-Marais".
Toen de industrieel J.R. Nys er zich kwam vestigen,
liet hij in 1885 de laan met haagbeuken aanplanten.
Met zijn 573 m lengte en zijn 4700 haagbeuken,
waarvan 60 à 70% ouder zijn dan 100 jaar, is de laan
met haagbeuken de langste van Europa. Ze is sinds
1979 een monument)
Loop aan het eind bij zitbank L tussen de twee
pilaren door en ga dan meteen R (rode pijl/groene
ruit) over de “ruige” brede bosweg.
4. Na 400 m gaat u de ongelijke 4-sprong bij
zitbank en afvalbak R (groene ruit/rode pijl) de
brede grindweg omlaag. Negeer zijweg links.
Steek beneden in Jehoster de voorrangsweg over
en loop bij verbodsbord RD (groene ruit) over de
asfaltweg.
(U passeert meteen rechts de (gesloten)
monumentale grote kapel Chapelle du Bon Air
(1671), die hoort bij de links gelegen monumentale
Ferme de la Chapelle, een versterkte kasteelhoeve
uit 1660 die gebouwd is op de ruïnes van een kasteel
uit het begin van de 16e eeuw).
Na 100 m. gaat u bij toegangshek van woning R
(rue Porte de Fer) de doodlopende weg omlaag.

(Na 200 m heeft u links bij Maria kapel prachtig
panorama o.a. op La Reid).
De asfaltweg wordt bij de mooie hoeve gebouwd
net Ardense steen een bospad. Aan de 3-sprong
gaat u L (rode rechthoek/rode pijl) het bospad
omlaag met links van u een weiland. Bij woningen
wordt het bospad een dalende asfaltweg. Aan de
T-splitsing gaat u R (rode pijl) omlaag. Meteen
daarna aan de voorrangsweg gaat u R en een

eind verder loopt u weer La Reid binnen. Negeer
zijweg links omlaag.
(Hier ligt rechts boulangerie/patisserie Cortin waar u
heerlijk gebak! kunt krijgen).
Aan de kruising bij oorlogsmonument, voormalig
gemeentehuis, café Le Carnat en school loopt u
RD en u komt meteen links weer bij de
parkeerplaats.
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