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Tijdens deze Ardennentocht wandelt u door het dal van de Ourthe naar Bomal waar u het mooie kasteel 
passeert. Dan klimt u door het bos omhoog en volgt u boven een mooi pad over een bergkam met mooie 
uitzichten. Dan komt u op de top van een kale berg met schitterend panorama.  U loopt omlaag naar 
Barvaux en daar wandelt u een mooi stuk langs de Ourthe. Dan volgt nog een steil maar klein klimmetje 
door het bos en loopt u door het Ourthedal terug naar de camping waar een mooi terras is. U kunt er ook 
starten met koffie.  Neem zelf proviand mee, in Bomal passeert u twee bakkers.  Onderweg kunt u ook nog 
een biologisch museum bezoeken. In het winterseizoen is het café gesloten. 
 
Startpunt: Outdoorcamping Barvaux,  Haute Commene 50, Barvaux-Sur-Ourthe. 
(Neem de A2 Luik-Luxemburg en neem afslag Aywaille. Rij via Bomal naar Barvaux. In het centrum gaat u aan de 
rotonde R.  Rij de brug over en waar de weg begint te stijgen neemt u bij groot bord de eerste weg R. Ga aan de 3-
sprong met 2 huizen RD en parkeer op de parkeerplaats onder de bomen). 
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GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

14,42  km  4.15 uur  157 m 261  m 
 

 
 

751. BARVAUX 14,4 km 
 

1.  Vanaf de parkeerplaats gaat u R langs de 
slagboom de camping op en neem dan de eerste 
grindweg R langs het café waar u kunt beginnen 
met koffie. Aan de T-splitsing gaat u L over het 
betonnen pad langs de Ourthe.  U verlaat de 
camping en volg geruime tijd het betonnen pad.  
Bij vakantiehuizen wordt het pad een asfaltweg.  
Aan de  3-sprong gaat R over het betonnen 
fietspad en loop onder de brug door en volg het 
pad langs een camping. Aan de Y-splitsing gaat u 
L omhoog naar de brug. Ga R de brug over en ga 
meteen L (La Petitte Batte) omlaag.  Aan de  4-
sprong voor bakkerij (heerlijk gebak) gaat u L de 
brug over.  Neem nu de eerste weg R (Le Vinâve).  
Aan de T-splitsing voor kasteel Bomal (1774-
1776) steekt u de weg over, loop RD over het pad 
en ga dan R over het grindpad met rechts de 
vijver.  Achter het kasteel buigt het pad naar links 
en negeer  bruggetje rechts. U passeert een 
stroomversnelling en steek dan R de stenen brug 
over. Loop vervolgens RD over de parkeerplaats. 
Aan de kruising gaat u RD over de 
eenrichtingsweg. 
 

2. Aan de T-splitsing gaat u R langs huisnr. 23.  
Aan de 4-sprong bij bakker gaat u L (Rue du 
Nofiot).  Aan de 3-sprong gaat RD (wit-rood).  U 
passeert een school en volg de weg omhoog het 
dorp uit. Voorbij huisnr. 32 gaat u aan de kruising 
RD (wit-rood) de grindweg omhoog.  Aan de Y-
splitsing gaat u R langs een loods en volg de weg 
omhoog.  Let op! Na 200 m bij rechts gelegen 
klein stukje grasland gaat u R over het smal 
bospaadje.  Via klaphek komt u in het bos en volg 
het paadje omhoog. Dan buigt het pad links langs 
een afrastering omhoog.  Boven bij infobord  en 
mooi uitzichtpunt gaat u door het klaphek en dan 
heeft u aan de andere zijde bij de waterput ook 
mooi uitzicht.  Ga hier L langs de waterput over 
het smalle bospaadje, dat u geruime tijd volgt  
langs de afrastering. Aan het eind loopt via  
klaphek het weiland in en u heeft weer mooi 
uitzicht. Ga weer door het volgende klaphek en 
ga dan meteen L over het smal paadje door dicht 
struikgewas.  (U loopt dus niet rechts omlaag).   
 

3.   Volg het pad over het grasland en ga aan het 
eind R over de veldweg.  Na 30 m gaat u L door 
het klaphek en volg het pad (wit-rood) door het 
weiland.  Loop rustig de steile heuvel omhoog. 
Boven bij infobord heeft u schitterend panorama 
over de Ardennen. 
 

(U staat nu op de kale heuvel die u later tijdens de 
wandeling geregeld ziet, een mooie plek  na 5,3 km).  
 

Ga door het klaphek en ga L de veldweg omhoog.  
U loopt het bos in.  (Let op! Na 200 m steekt in het 
midden van het pad een boomwortel uit de grond!).  
Volg geruime tijd het bospad over de bergkam.  
Let op!  Aan de 3-sprong bij boom met 
afgeknapte tak gaat u R (wit-rood) het paadje 
omlaag. (let op, het kan glad zijn!).  Vlak daarna 
gaat u scherp R (wit-rood) het bospad omlaag.  
Aan de kruising bij infobord gaat u RD (wit-rood) 
over het pad.  Aan de grindweg gaat u L (wit-
rood)   omlaag.   
 

4. Aan de 4-sprong gaat u R over de grindweg 
gelegen tussen weilanden en akkers.  (Een eind 
verder ziet u rechts weer de kale berg waar u 
vandaan komt).  Volg geruime tijd de grindweg 
door het mooie landschap. Aan de 3-sprong gaat 
u L over de asfaltweg en volg de weg omhoog. 
Aan de kruising bij zitbank gaat u R over de 
veldweg. (Rechts ziet u weer de kale berg).   
 

(U kunt hier aan de kruising RD omhoog lopen naar 
het biologisch museum (350 m). In de cafetaria is 
picknicken geoorloofd dus een prima plek voor uw 
boterhammetjes. (Gesloten op maandag, vrijdag en 
zaterdag).  
 

U loopt het bos in en volg geruime tijd de bosweg 
omlaag. Negeer zijpad scherp rechts.  Steek de 
oude brug over en volg het pad.  Ga aan het eind 
R onder de brug door en volg de eenrichtingsweg 
naar links. In het  dorp neemt u tegenover de 
garage de eerste weg R omlaag.  Steek de 
voorrangsweg over en ga RD het verharde pad 
omlaag.  Beneden loopt u RD over de grindweg 
langs hotel Inzepré.  
 

(U loopt nu over privégrondgebied van hotel Inzepré.  
Wij vragen u dit te respecteren, geen rommel of 
hondenpoep achter te laten en rustig over het domein 
te lopen. Voor een drankje bent u welkom op het 
mooie terras.  Picknicken verboden). 
 

Aan de T-splitsing voor camping gaat u L over de 
asfaltweg.  Negeer zijwegen en volg de weg langs 
de Ourthe.   
 

5.  Bij de stuw gaat u de trap omhoog en steek via 
de stuw de Ourthe over.  Ga aan de overzijde gaat 
L over de kade langs de Ourthe.  Negeer  zijweg 
rechts en loop onder de brug door.  Blijf langs de 
Ourthe wandelen langs een taverne en speeltuin.  
Aan de omgekeerde Y-splitsing gaat u RD over 
het betonnen pad.  (Na 300 m ziet u rechts weer de 
kale berg).  Negeer zijweg rechts en volg het 
betonnen pad langs een café en camping.  Let op! 
Waar de camping eindigt, loopt u nog 10 m RD en 
dan ziet u rechts 2 bospaadjes.   



 

Neem het linker paadje en ga na enkele meters 
rechts een klein bospaadje in. Even verderop 
maakt het paadje een bocht naar links en gaat 
dan steil omhoog (negeer een klein zijpad). 
Negeer verderop bospad links en let goed op.   
Aan de T-splitsing gaat u L verder omhoog over 
het begroeide pad.  Negeer bospad links en let 
goed op de rechterzijde!  Neem nu het eerste 
bospaadje R over de heuvelflank.  (Ook dit pad kan 
flink begroeid zijn). Aan het eind volgt u RD de 
grindweg langs een gebouw.  Aan de doorgaande 
weg gaat u R langs een hotel. Neem de eerste 

weg R richting brasserie.  Aan de Y-splitsing gaat 
u L de weg omlaag.   
 

6.  Beneden aan de doorgaande weg gaat u R en 
na 25 m gaat u scherp L over de asfaltweg.  
Voorbij 2 huizen gaat u aan de 3-sprong R.  
(Jawel, links ziet u weer de kale berg).  Blijf de 
asfaltweg volgen langs het labyrint en sportveld. 
Aan de T-splitsing gaat L en volg de weg langs 
een “oude” camping en dan wordt de weg een 
betonnen pad. U passeert een picknickbank en 
volg het pad langs de Ourthe tot u links weer de 
camping en het terras ziet, waar u nog iets kunt 
eten of drinken. 
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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.   
 


