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Tijdens deze gemakkelijke maar toch heuvelachtige Ardennenwandeling wandelt u door mooie bossen
omlaag naar het prachtige dal van de Rau de l'Eau Rouge. U komt even in het dorpje Winamplanche en
dan klimt u een pad omhoog waar u boven mooi uitzicht heeft op het dorpje. U wandelt door velden naar de
rand van het dorp Marteau en via leuke graspaden loopt u naar het Bois de Rohaimont. U passeert een
zitbank met prachtig panorama en via een gemakkelijk bospad loopt u terug naar de vakantiewoning.
Neem zelf proviand mee. Dit is een fijne wandeling om kennis te maken met de Ardennen. Voor een
dagtocht kunt u de wandeling combineren met wandeling 749, die ook in La Reid start. Daarna kunt een
bezoek brengen aan de vlakbij gelegen bekende bronplaats Spa. TIP: Blijf lekker slapen in de fijne
vakantiewoning en doe de volgende dagen nog wandeling 450, 470, 471 of 680 Spa.

GPS-afstand 8200 m, looptijd 1.50 uur en hoogteverschil 165 m.
Startpunt: Gite des Cours, Les Cours 268, La Reid. Tel :0032-87376344 of 0032-474433184.
(Parkeer langs de grote weg of ergens in het kleine weggetje).

987 LA REID 8,2 km
1. Vanaf de gîte gaat u R. Meteen daarna gaat u
L de voorrangsweg omhoog. Vlak daarna gaat u
aan de grote kruising L. Meteen daarna gaat u R
de smalle asfaltweg omlaag langs huisnr. 817a.
De smalle asfaltweg wordt bij doodlopende weg
rechts een dalende grindweg. Aan de 4-sprong
gaat u L (wit-rood) over het pad. Neem nu het
eerste bospad R (gele rechthoek/wit-rood)
omlaag.
Aan de T-splitsing gaat u L (gele
rechthoek/wit-rood) het stenige pad verder
omlaag met links van u een naaldbos met veel
varens. Negeer zijpaden en volg 1 km RD (witrood) het bospad.
(Een eindje verder stroomt rechts van u een beekje.
Nog een eind verder heeft u rechts mooi uitzicht over
het dal van de beek Rau de L’Eau Rouge).
Aan de 3-sprong, met “boom” in het midden, gaat
u R (wit-rood) het stenige holle pad omlaag en
eind verder verlaat u het bos. Beneden aan de 3sprong gaat u L de brede grindweg omlaag.
2. Aan de T-splitsing in het dorp Winamplanche
gaat u bij zitbank R de asfaltweg omlaag. Vlak
daarna aan de 3-sprong bij muurkruis gaat u L
omlaag. Neem vlak voor de brug over de beek
Rau de L’Eau Rouge en voor de iets verder
gelegen St. André kerk (1859) bij verkeersspiegel
de eerste weg L (Le Herminon) omlaag langs
huisnr. 2. Voorbij het vakwerkhuis (huisnr. 5/18111932) loopt u RD (wit-rood) over het graspad met
rechts van u even de beek en loop dan meteen
RD (wit-rood) het paadje, gelegen tussen
afrastering en haag, omhoog. (Bijna boven heeft u
achteromkijkend mooi uitzicht over het dorp en op de
hoger gelegen begraafplaats). Boven gaat u L
(groene ruit/wit-rood) de asfaltweg omlaag. Na
100 m gaat u R (groene ruit/wit-rood) het pad
omhoog. Boven voor huisnr. 12 gaat u R de
asfaltweg omlaag. Negeer grindweg links
omhoog. Meteen daarna gaat u beneden aan de
omgekeerde Y-splitsing L omhoog. Negeer bij
richtingspijl pad schuin rechts omlaag.
3. Na 50 m gaat u R over de licht dalende grindveldweg. Aan de 3-sprong bij vee drinkbak loopt
RD de veldweg/graspad omlaag. Na 300 m loopt
het pad langs de bosrand omlaag en maakt dan
een scherpe lus naar links door het bos omlaag.
Beneden steekt u aan de T-splitsing een beekje

over en gaat u R (blauw kruis) het bospad
omlaag. Beneden in Marteau gaat u L langs de
doorgaande weg omhoog.
(Als u hier even R omlaag loopt, dan komt u bij een
Mariagrot. De weg, die u omhoog loopt is de 2,55 km
lange Col du Maquisard, bekend van de
wielerklassieker Luik – Bastenaken – Luik).
Na circa 250 m buigt de stijgende weg bij
richtingspijl en rotswand naar links. (U kunt het
beste een eindje voor de bocht rechts van de weg
lopen). Na 20 m gaat u schuin L het brede bospad
omhoog, dat even verder een stijgend graspad
wordt. Steek de asfaltweg over en loop RD de
veldweg/graspad, gelegen tussen afrasteringen,
omhoog. Het graspad wordt een stijgend hol pad.
Steek weer de asfaltweg over en loop RD de
smalle asfaltweg omhoog.
4. Boven aan de 4-sprong bij zitbank en
boomkruis gaat u L het (gras)pad omlaag.
(Hier bij zitbank heeft u mooi uitzicht met in de verte
het bedrijventerrein in de stad Spa met o.a. de grote
Spa fabriek waar het koolzuur houdende bronwater
met de rijke ijzersmaak wordt verwerkt).
Volg nu het graspad met links mooi uitzicht. Na
300 m loopt u het bos in. Beneden steekt u een
waterstroompje over en loop RD over het
stijgende pad door de bosrand. Bij woning volgt
u RD de stijgende grindweg/asfaltweg Steek
boven de asfaltweg over en loop RD de veldweg
omhoog.
5. Aan de ongelijke 4-sprong gaat u R het stenige
pad omhoog met links een rij beuken en rechts
struiken. Boven aan de 4-sprong bij zitbank gaat
u RD. Meteen daarna aan de Y-splitsing, met links
een afsluitboom, loopt u RD het pad door de
bosrand omhoog. Negeer zijpaden en volg dit
stijgende pad RD. Boven aan de kruising, gelegen
tussen twee wilduitkijkposten, gaat u RD over het
bospad, dat u geruime tijd RD volgt. Aan de Tsplitsing in Les Cours gaat u L over de asfaltweg
langs huisnr. 234. Aan de 4-sprong gaat u R over
de smalle asfaltweg, die bij huisnr. 239 naar links
buigt. Aan het einde van deze smalle weg komt u
weer bij de gite, de sponsor van de wandeling.
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