
777. Bonnerue (Houffalize) 15,5 km 
www.wandelgidsardennen.nl 

www.wandelgidszuidlimburg.com 

 
 
 

 

 
 

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


 

Tijdens deze panoramische Ardennentocht met klimmen en dalen wandelt u door velden en bossen langs 
de dorpjes Mabompré en Vellereux. De terugweg gaat o.a. door een ruig bos en dan loopt u met prachtige 
uitzichten terug naar de herberg. Neem zelf proviand mee. Er staan weinig zitbanken maar een boomstam 
om op te zitten is er wel te vinden.  Tijdens de terugrit kunt u langs Achouffe rijden voor een biertje.  
TIP: Blijf lekker slapen in de Herberg met Nederlandse eigenaars en doe op de terugweg nog bv. wandeling 
674, 682 of 688. 
 

Startpunt: Herberg les Etables, Bonnerue 27, Bonnerue – Houffalize. (Tel :0032-61288679). 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

15,49 km  4.30 uur  143 m  393 m 

 
 

777. Bonnerue (Houffalize) 15,5 km 
 

1.  Met uw rug naar de herberg gaat u R omlaag.  
Aan de 3-sprong bij verkeersspiegel gaat u L  
(blauw/rood) omlaag.  Vlak daarna aan de 
volgende 3-sprong met markeringen gaat u R 
omlaag. Aan de 3-sprong bij elektriciteitspaal 
gaat u RD (rood) over de doodlopende weg.  U 
loopt het dorp uit. Aan de kruising gaat u L over 
de smalle asfaltweg langs huis. 24a. De asfaltweg 
wordt een veldweg en loop omlaag met links 
mooi uitzicht. Negeer bosweg rechts en loop RD 
(rood/blauw) langs de bosrand. 50 meter verder 
gaat u R (blauw/rood) de bosweg omlaag.  Steek 
beneden het bruggetje over en loop RD 
(blauw/rood) de bosweg omhoog.  Aan de 3-
sprong gaat u L omhoog.  Negeer graspad schuin 
links. Boven aan de 3-sprong gaat u R 
(rood/blauw). U komt uit het bos en ga aan de 3-
sprong RD (rood) over de veldweg. U loopt door 
een donker naaldbos en ga aan de 3-sprong R 
(blauw/rood). U passeert een open stuk en negeer  
veldweg rechts en loop RD (blauw/rood).   
 

2.   Aan de T-splitsing gaat u R (blauw/rood) over 
de asfaltweg.   
 

(Omhoog lopend ziet u rechts in de verte het dorpje 
Bonnerue).   
 

Aan de Y-splitsing voor ijzeren poort gaat u R 
(blauw/rood).  U passeert de eerste huizen van 
het dorp en ga aan de Y-splitsing R (blauw/rood).  
Negeer veldweg scherp rechts en loop onder de 
hoogspanningskabels door.  U komt in het dorp 
Mabompré. Aan de T-splitsing voor de kerk gaat u 
R (blauw/rood).  Aan de 3-sprong bij groot 
muurkruis gaat u R over de smalle asfaltweg.  
Volg RD de grindweg langs een houten schuur en 
volg dan RD (blauw) het graspad.  Volg enige tijd 
dit mooie balkonpad met links mooi uitzicht. (In  
de verte ziet u de autoweg Luik-Bastenaken).  Aan 
het eind loopt u RD (blauw) het bospad omlaag.  
U komt uit het bos en volg RD het graspad. Aan 
de asfaltweg gaat u R (blauw). Bij huisnr. 1 
passeert u een mooie watermolen.  
 

3.  Ga aan het eind bij wit huis L omlaag en ga  
meteen L door een ijzeren hek en ga dan meteen 
R (blauw) over het graspad en steek de brug over 

(blauw).  Loop dan RD het graspad omhoog.  Het 
pad buigt naar rechts en loop dan het steile 
graspad omhoog.   
 

(Voordat u bij de eerste bomen komt heeft u 
achterom kijkend mooi uitzicht).  
 

Aan de 3-sprong gaat u RD (blauw) over de 
grindweg.  Aan de 3-sprong voor de kerk gaat u R 
(blauw) en u komt in het dorp Vellereux. Aan de 
kruising voor de kerk loopt u RD.  Aan de 3-
sprong bij huisnr. 39a1 gaat u RD.  Aan de 
volgende 3-sprong bij huisnr. 39d gaat u R 
(blauw/wit) de asfaltweg omhoog, die u enige tijd 
RD volgt. Let op!  De weg maakt een flauwe bocht 
naar rechts en ga dan na 300 m L over de brede 
(circa 10 m)  grasstrook (geen afrastering) 
richting een alleenstaande boom.  
 

(Als u de grasstrook niet ziet, blijf dan de weg volgen. 
Aan de kruising gaat u L. Aan de volgende kruising 
gaat u R over de grindweg en u zit weer op de route).   
 

Blijf aan de rechter zijde lopen van het weiland 
(dus langs de afrastering).   
 

4.   Steek schuin rechts de asfaltweg over en loop 
RD (rood) over de grindweg.  U passeert een 
oude schuur en ga aan de 3-sprong RD (rood) 
over de veldweg  Aan de 5-sprong van boswegen 
gat u RD (rood). Aan de 3-sprong van grindwegen 
gaat u R (rood). Negeer bosweg links en blijf de 
grindweg RD volgen. U duikt een naaldbos in en 
ga aan de 4-sprong RD (rood).  Aan de Y-splitsing 
gaat u L (rood) de grindweg omhoog.  Negeer 
veldweg links en volg  geruime tijd de grindweg 
RD. Aan de kruising, met links een 3-stammige 
boom.  (Ca 10 m verder is een Y-splitsing) gaat u R 
over de bosweg.  Negeer na 50 m zijpad rechts en 
volg het bospad omlaag. U kruist een smal 
bospad en blijf omlaag lopen over het ruige en 
stenig pad waar enkele waterbronnetjes op uit 
komen.  U komt even uit het bos en volg even het 
graspad. Aan de T-splitsing gaat u L (blauw).  
Negeer zijpad scherp links omlaag.  U komt uit 
het bos en volg dan geruime tijd het pad steil 
omhoog langs de bosrand.  
 



 

5. Boven aan de 3-sprong bij markeringspaal gaat 
u R over de panoramische grindweg, die u 
geruime tijd RD volgt tussen de weilanden. Aan 
de T-splitsing bij oud houten wegkruis gaat u R 
over de asfaltweg.  Na 30 m gaat u bij boomkruis 
L over het graspad langs een dennenplantage.  
Steek bij zitbank de smalle asfaltweg over en loop 
RD over het graspad met mooi uitzicht.  Volg nu 
geruime tijd RD het graspad langs het prachtige 
dal. Aan de smalle asfaltweg gaat u R.  Aan de Y-
splitsing gaat u L (rood) over de veldweg.  Let op! 
U loopt een naaldbos in en na 25 m (bij rode ruit op 
boom) gaat u L over het bospad.  Steek de 

doorgaande weg over en loop RD over de 
grindweg.  
 

(Een eind verder passeert u een enorme oude holle 
boom met daar in een wegkruis, heel bijzonder!).   
 

Aan de kruising voor huis (u bent hier al geweest) 
gaat u L over de asfaltweg.  Aan de 3-sprong bij 
huisnr. 22 gaat u L de weg omhoog. Aan de 
kruising gaat u RD over de smalle asfaltweg. Aan 
de kruising bij plaatsnaambord Bonnerue gaat u 
R. Aan de T-splitsing gaat u R en u bent weer bij 
de herberg. 

Samenstelling route: Jan Nobbe. 
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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.   

 


