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Deze pittige Ardennentocht loopt in een 8-vorm en u kunt kiezen uit 3 afstanden. De route begint met een 
mooie panoramaweg met prachtige uitzichten op het dal van de Roannay. Via een leuk pad daalt u af naar 
de beek en het gehucht Ruy. Via een bosweg komt u bij het knooppunt. De tweede lus gaat over een leuk 
paadje langs de beek en talloze bruggetjes tot aan een picknickplaats met schuilhut, een prima plek na 
9km. Dan wandelt u door de bossen terug. Neem zelf proviand mee.  Na afloop kunt u in Francorchamps 
nog wat gaan drinken. 
 

Startpunt: Parkeerplaats bij de brug en infobord, Hameau Neuville,  Neuville – Francorchamps. 
 
Op de autoweg Aachen-Verviers neemt u afslag Francorchamps en volg de provinciale weg. In Francorchamps 
gaat u circa 20 m vóór de splitsing met grote wegwijzerborden R. Ga aan de 3-sprong R richting Trois-Ponts. Blijf 
de weg volgen tot voorbij het bord Neuville en houd rechts aan de weg omlaag. Op het laagste punt bij de 
wegversmalling met de groen-wit gestreepte paaltjes is aan de linkerkant van de weg een kleine parkeerplaats met 
picknickbank en infobord. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

13,01 km  3.30 uur  202 m  353 m 
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761. FRANCORCHAMPS (Neuville) 13 km – 7,5 km - 5,5 km  
.  

Wandeling 5,5 km.  Met uw rug naar het infobord 
gaat R en ga dan meteen L de asfaltweg omlaag. 
Circa 50 m vóór de brug gaat u R de grindweg 
omlaag. Ga nu verder bij **** in punt 4.  
 

1.  Met uw rug naar het infobord gaat u L over de 
doorgaande weg. Aan de 3-sprong gaat u L (Rue 
du Roannay/rood/groen) omhoog.  Negeer zijweg 
links. Aan de 4-sprong gaat u R langs huisnr. 14. 
Negeer zijpaden en volg geruime de veldweg met 
rechts prachtig uitzicht over het dal. Dan loopt u 
langs een donker naaldbos (rood).  Aan de Y-
splitsing gaat u L.  (U verlaat de rode markering).  
Negeer steil zijpad links omhoog.  U komt uit het 
bos en volg het pad door struikgewas omhoog. U 
loopt weer even door een naaldbos. Negeer 
zijpaden en dan passeert u een houten blokhut 
met huisnr. 33.  Volg de stenige veldweg omlaag. 
Aan de 3-sprong bij dikke boom gaat u RD. Vlak  
daarna aan de 3-sprong bij bord “Piste de Ski” 
loopt u RD (groen). Steek de piste over en volg de 
weg door het bos.  
 
2. Aan de kruising bij markeringspaal gaat u RD.  
Een eind verder steekt u een waterstroompje 
over, dat soms droog staat,  en volg verder het 
pad.  Vlak vóór het eerste houten huis gaat u R 
(wit-rood) het stenige holle pad omlaag.  Aan de 
T-splitsing gaat u R (wit-rood). Steek de asfaltweg 
over en loop RD de veldweg omlaag.  U passeert 
een nauwe doorgang en volg het bospaadje RD  
(wit-rood) omlaag.  Beneden steekt u de beek 
Roannay over en volg het graspad.  U komt in het 
gehucht Ruy en ga dan R over de asfaltweg.  Vlak 
daarna gaat u aan de T-splitsing bij 2 zitbanken R 
over de asfaltweg.  U loopt het dorp uit en rechts 
ziet u de skipiste waar u bent overgestoken.  Na 
100 m gaat u L (groen/blauw/rood) de grind- 
bosweg omhoog, die u zeer geruime tijd RD volgt. 
bosweg  
 

3. Aan de 3-sprong bij afsluitboom gaat u L 
(blauw/groen/rood) en loop rustig het bospad 
omhoog. Aan de 3-sprong gaat u R (rood).  Vlak 
daarna aan de volgende 3-sprong gaat u bij 
verbodsbord R.  Boven komt u even uit het bos 
en heeft u rechts mooi vergezicht. Volg nog enige 
tijd de bosweg die later een smal pad wordt.  Het 
smal pad wordt weer een bosweg en ga dan aan 

de 3-sprong R (rood) de bosweg omlaag.  Aan de 
volgende 3-sprong loopt u RD (rood) omlaag.  U 
komt uit het bos. Aan de 3-sprong met mooi 
uitzicht op Neuville gaat u L omlaag.  Beneden 
steekt u een beekje over en ga dan R over de 
bosweg.  Aan de 3-sprong gaat u R (gele kruis).  
U komt bij de Pont de Neuville, het knooppunt 
van deze wandeling.   
 

(Degene, die 7,5 km loopt, loopt RD omhoog en gaat 
boven R terug naar het infobord).   
 

4. Volg de weg nog 50 m RD en ga dan scherp L 
(gele kruis) de veldweg omlaag. **** Aan de 3-
sprong loopt u RD (+) langs de houten blokhut.  
Volg geruime tijd het bospaadje. U passeert een 
brug en volg verder het pad. Aan de 3-sprong met  
veldweg gaat u L en ga dan meteen R (+) over het 
pad langs de beek.  
 

(In feite hoeft u nu maar de beek te volgen tot de 
picknickplaats bij schuilhut maar blijf toch de 
routebeschrijving volgen).  
 

Aan de  3-sprong met volgende veldweg gaat u L 
omlaag.  Negeer bij zitbank brug links en blijf het 
bospaadje volgen. Steek de volgende brug over 
en ga na 30 m R de volgende brug over. (U verlaat 
even de route van het gele kruis). Vlak daarna 
passeert u een zitbank en ga dan meteen aan de 
3-sprong R. U passeert enkele flinke bomen.  Blijf 
geruime tijd het pad via een aantal bruggetjes 
langs de beek volgen.  
 

5. Aan de picknickplaats bij schuilhut gaat L (geel 
kruis) de grindweg omhoog. (U heeft nu 9 km 
gelopen). Aan de 3-sprong gaat u L (+) omlaag.  
Negeer zijpaden en volg geruime tijd de bosweg 
RD (+). Aan het eind gaat u aan de 3-sprong R (+) 
het bospad omhoog. Boven aan de T-splitsing 
gaat u L (*) over de bosweg, die u geruime tijd RD 
volgt.  (Links heeft u mooi uitzicht op Neuville).  Aan 
de kruising bij afsluitboom gaat u L de stenige 
weg omlaag. Aan de T-splitsing gaat u R (+).  
Negeer bosweg scherp links.  Aan de 3-sprong 
gaat u R de grindweg omlaag.  Negeer zijweg 
rechts. U komt weer bij de Pont de Neuville, het 
knooppunt van de wandeling en loop nu de 
asfaltweg omhoog. Boven aan de T-splitsing gaat 
u R terug naar het infobord. 

Samenstelling route: Pierre Desfawes. 
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Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij de auteur. Niets van deze wandelroute mag worden gekopieerd, 
verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.   


