Sy Vierdaagse: Traject 2
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Algemene Informatie
Naam van de Route
: Sy Vierdaagse: Traject 2
Opstellers
: Dirk v.d. Oetelaar en Hans van Doremalen.
Vertrekpunt
: de Tukhut, Rue de Luin 4, Sy
Aankomstpunt
: de Tukhut, Rue de Luin 4, Sy
Afstand
: 42,5 km
Moeilijkheidsgradatie : licht // normaal // pittig // zwaar // zeer zwaar
Hoogteverschil
: totale stijging/daling = 1005 m
langste stijging = 170 m
Hoogste punt v.d. route : 395m ( op “A la Plate”, ± 1 km zuidelijk van Wéris )
Laagste punt v.d. route : 120m (de Ourthe en de Tukhut)
Parkeren
: tegenover de Tukhut, op gratis parkeerterrein
Horeca
: in Durbuy (na 10 km), in Wéris (na 26,5 km),
in Bomal (na 35,5 km), en in Palogne (na 40 km)
Bijzonderheden
: deze route is absoluut ongeschikt voor kinderwagens en rolstoelen
Datum opstellen
: versie 1.0: 7 juni 2009
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Inleiding
Voila. Daar is ie dan: traject 2 van wat uiteindelijk, samen met de routes 1, 3 en 4, de SY wandel 4daagse zal vormen. Ook deze route staat letterlijk garant voor “kilometer-vreet” plezier. Ga er maar aan
staan: 42,5 onvervalste Ardenner wandel-kilometers waarbij u en passent ruim 1000 hoogtemeters zult
overbruggen. En dat terwijl u misschien 1 of 2 dagen eerder al traject 1 van de Sy Vierdaagse heeft
gelopen.
Hou bij deze wandeling rekening met een forse ‘onderwegtijd’ en besef dat u over een meer dan
gemiddelde conditie zult moeten beschikken om deze wandelklus te klaren. Maar, dan heeft u na afloop
ook een voldaan gevoel en de nodige belevenissen, om onder het genot van een drankje aan de Tukhut
bar, nog eens op terug te kijken. Wij wensen u alvast een prettige en vooral sportieve wandeling toe.

3
Aard van de wegen
Deze route gaat afwisselend over een enkel teerweggetje maar meestal over halfverharde wegen en
bospaadjes. Soms is de ondergrond hard, dan weer zacht, soms nat en dan weer droog. Met name
als het geregend heeft, kunnen sommige paden erg glad zijn!
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Aanbevolen uitrusting
Goede en stevige (berg)schoenen van 'BC' kwaliteit.
Eenvoudig rugzakje met regenpak.
Kaart van de omgeving.
Drinken en eten.

5
Route-aanduiding
Deze route is niet expliciet gemarkeerd. U zult diverse tekens en markeringen tegenkomen,
Maar die hebben niets met deze wandeling te maken. Op sommige stukken kunt u zich echter
wel oriënteren op de veelvuldig aanwezige GR tekens.
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Kaarten
NGI-kaarten, nummers: 49/5-6, schaal 1:20.000 (1 cm = 200 m)
en 55/1-2, schaal 1:20.000 (1 cm = 200 m)
Deze kaarten zijn ook te koop in de Tukhut. Vraag erom bij de dienstdoend patron.

Overige
Opmerkingen over en aanvullingen op deze route-beschrijving kunt u via het Responsformulier
van de Tukhut website opsturen of per E-mail naar info@tukhut.nl. Uw suggesties worden dan
beoordeeld, en indien van toepassing, in de volgende versie van deze route-beschrijving verwerkt.
Kijk voor meer informatie over Durbuy en omgeving op www.durbuy.be of www.durbuyinfo.be

Route-beschrijving
A: van SY naar DURBUY (10 km)

-

-

-

-

-

-

-

Ga de Tukhut uit en meteen linksaf. Volg het asfaltweggetje tot bij de spoortunnel. Ga voor deze
tunnel rechtsaf en steek via de voetgangersbrug (die langs de spoorbrug loopt) de rivier over.
Ga aan de andere kant weer naar beneden tot aan de asfaltweg.
Ga hier linksaf en volg de rivier stroomafwaarts. U loopt nu in de richting van Verlaine. Deze weg
zal spoedig gaan stijgen.
Neem het eerste bospad dat schuin naar links van deze weg afsteekt.
o Het is niet gemarkeerd en om te voorkomen dat u het meteen al gaat missen,
volgen hier wat aanwijzingen: Het pad is een holle weg en begint net voordat u
aan de rechterkant van de weg het eerste huis tegenkomt.
Bovenaan wordt het pad wat vlakker en net voorbij de bosrand heeft u een mooi uitzicht over
de Ourthe-vallei met aan de overkant het grote gebouw van "de Big Moustache" (de grote snor).
Loop het pad verder af, tot aan een asfaltweggetje.
Ga hier linksaf en volg deze weg verder omhoog.
Ga bij de T-splitsing (=einde weg) linksaf. Volg deze weg verder omhoog. Op een bepaald moment
ziet u aan de rechterkant een wit huisje met links daarvan op een grasveld een kruis
en een glazen kastje met daarin een blauwe madonna.
Ga hier rechtsaf. Na ± 25 meter gaat het asfaltweggetje over in een gravelpad en weer 25 meter
verder in een karrenspoor. U blijft alsmaar stijgen. Naar rechts hebt u een mooi doorkijkje op het
lager gelegen gedeelte van Verlaine.
U komt weer op een asfaltweggetje uit. Ga hier linksaf. De weg stijgt verder.
Neem het eerste gravelpad naar rechts. Na ± 25 meter gaat dit pad over in een karrenspoor.
Als het pad (na circa 150m) een bocht naar rechts maakt, gaat u (in deze bocht) linksaf. Het pad
wordt door de begroeiing al snel een soort junglepad.
Als dit pad een holle weg wordt, begint het (hè, hè, eindelijk) te dalen. U verlaat het bos.
Steek het langgerekte dalletje over.
o Tip: Als u hier rond schemertijd loopt, wees dan muisstil en geef uw ogen goed de kost.
De kans is dan namelijk heel groot dat u wat verderop, links en rechts in de bosrand,
enkele reeën en/of herten zult aantreffen.
Aan de andere kant gaat het pad door een klein bosje weer omhoog (zucht…). Ook als het pad later
tussen weilanden doorgaat, blijkt het toch weer een stijgend pad te zijn. U komt uit op een
asfaltweg. Ga op deze weg rechtsaf. Zo'n 25 meter verder maakt deze weg een bocht naar links.
Ga hier rechtdoor een (meestal modderig) onverhard landbouwpad in. Dit almaar stijgende pad
brengt u naar een van de hoogste punten van deze wandeling op zo'n 280 meter N.A.P. Naar links
heeft u een prachtig uitzicht op de Ourthe-vallei, ter hoogte van Bomal.

Sy Vierdaagse: Traject 2 -- versie 1.0 – 7 juni 2009

www.tukhut.nl

2 / 10

-

-

-

-

-

-

-

-

Het pad gaat licht dalend verder en voordat u bij de weg uitkomt, ziet u links voor u een prachtig
tafereeltje van twee bijna spiegel-symmetrische bomen met daartussen in het "Croix de Herbet".
Loop dit pad helemaal uit tot aan de weg (bank).
Ga op deze weg rechtsaf en 10m verder weer linksaf, een halfverhard pad in dat weer tussen twee
weilanden door gaat. Na 200m ziet u aan de rechterkant, achter struiken een aantal bijenkasten.
U komt uit op een T-splitsing met een teerweggetje.
Ga hier linksaf. Voorbij het huis met nr. 13 wordt dit weggetje half verhard en gaat het licht dalen.
Dit pad komt uit op de doorgaande weg van Hamoir naar Barvaux.
Ga op deze asfaltweg linksaf (niet oversteken). Zo'n 100 meter verder maakt deze weg een bocht
naar rechts. Aan de overkant van de weg, net voor de bocht ziet u een hekwerk van beton en ijzer.
Steek hier de weg over en ga net voorbij dat hekwerk rechtsaf een beekdal in (GR 'O' richting
Durbuy). Volg dit sterk dalende pad een tijdje.
Circa 50m voor een weiland, komt u bij afslagmogelijkheid naar links uit. Negeer het pad
dat hier naar links gaat! U moet hier gewoon rechts aanhouden en op het (grote) pad blijven.
Iets verder, komt u bij een weiland uit, gelegen in een alleraardigst helemaal verlaten dalletje.
Loop dit weiland in (het grote pad houdt hier eigenlijk op).
Volg dit weiland zoveel mogelijk aan de linkerkant (er is geen duidelijk pad) totdat u bij een beekje
uitkomt. Volg dat beekje wat naar links en daar waar een hekje (met GR-tekens) in het beekje staat,
steekt u m.b.v. wat stapstenen het watertje over.
Met een flink stijgend pad (GR) tegen een boshelling aan, rechts van de water, verlaat u deze mooie
beekvallei. Als het pad wat vlakker wordt, gaat het over in een breder, licht stijgend pad. Blijf dit
pad volgen totdat het, bij een akker, uitkomt op een T-splitsing. Volgens de kaart heet
het hier "Fond de Greu".
Ga hier linksaf. Het pad gaat nu tussen weilanden, akkers en wat verder tussen wat vakantiehuisjes
door. Naar links hebt u weer eens een mooi uitzicht op de hier sterk meanderende Ourthe. Dit pad
komt uit op een asfaltweggetje.
Ga hier rechtsaf en na circa 100m op een soort van Y-splitsing linksaf.
o Anders dan u misschien zult vermoeden, bent u niet in "Tohogne" of al in "Durbuy"
aangekomen maar in het idyllische gehuchtje "Warre" .
Volg deze straat (die licht dalend tussen huizen en boerderijen doorloopt) tot u aan de rechterkant
bij een huis met nr. 55 uitkomt.
Ga meteen na dit huis rechtsaf de straat in.
Dit kleine straatje komt (net na nr. 41) weer op een ander, geasfalteerd, straatje uit.
Ga hier rechtsaf (GR). En even verder, op de T-splitsing, weer linksaf (GR). Volg deze weg totdat
ie een bocht naar links maakt.
Ga hier rechts (eigenlijk meer rechtdoor) een lichtstijgend pad in (GR). Zo'n 50 m verder
maakt dit pad een bocht naar rechts.
Ga hier linksaf, een breed en halfverhard pad in (GR). U hebt nu de afdaling naar Durbuy ingezet.
Weer verderop wordt het pad smaller en meer dalend. Net nadat u onder een hoogspannings-leiding
bent doorgelopen, komt u op een Y-splitsing uit.
Ga hier rechtsaf (GR). Het pad zal spoedig nog sterker gaan dalen.
o Op een bepaald moment, volgens het bordje op een hoogte van 185m, ziet u rechts
een kapelletje tegen de bergwand "geplakt". Volgens het opschrift is het gewijd
aan de "Notre Dame de la Cherra".
Volg dit pad verder omlaag tot aan een doorgaande asfaltweg.
Ga hier rechtsaf. Even verder op de T-splitsing gaat u linksaf richting 'Durbuy 1 km'. U steekt
eigenlijk meteen een bruggetje over waar een beekje onderdoor loopt dat hier in de Ourthe
uitmondt. Ga nu links van de vangrail lopen. Het pad zakt nu naar de rivier toe en gaat er vlak naast
lopen. Loop helemaal door tot aan de brug over de Ourthe. Mocht dit niet lukken omdat de rivier te
hoog staat, loop dan gewoon over de weg verder. U komt dan ook bij dezelfde brug uit.
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Steek de brug, aan de voet van het kasteel van Durbuy, over. Ga na de brug meteen linksaf.
Deze weg met voetpad loopt omlaag en komt bij een waterpartij/vijver uit (= place de Hanyu).
Ga hier rechtsaf en volg het weggetje tussen de grote rots (de anticlinaal van Durbuy) en
vijvercomplex links en de parkeergelegenheden rechts van u. Als u verder, langs de vele horeca,
doorloopt komt u vanzelf op het grote (parkeer)plein van dit pittoreske stadje uit.
Loop aan de kiosk voorbij (Parc Roi Boudoin) en even verder onder een grote stenen boogbrug
door totdat u wederom aan de Ourthe staat.

B: van DURBUY naar PETIT-HAN ( 3,5 km)
-

-

-

-

-

Ga hier linksaf. U heeft de rivier nu aan de rechterhand en u loopt over een weggetje
met `kinderkopjes`. Even verder wordt dit een smal asfaltpadje dat “Chemin de Halage”
blijkt te heten. Volg dit padje tot waar het asfalt ophoudt.
Houd hier rechts aan en volg het onverharde en licht dalende pad langs de rivier. U loopt
nu eigenlijk door een park met een paar zeer mooie en grote bomen. Ook als u het park verlaat,
blijft u in dezelfde richting het verharde pad volgen tot u links van u, aan de doorgaande weg,
bij een bushalte (zône 79) uitkomt. De bushalte ligt net voor een wit gebouw van “DurbuyAdventure”.
Steek hier de weg over. Neem aan de overkant van de weg het stijgende bospadje. Het padje blijkt
een rotsig bergruggetje te zijn waarbij u links in een beekdalletje kijkt en rechts de weg en de
Ourthe in beeld hebt. Dit paadje komt, na wat klimwerk, uit op een (onvermijdelijk) asfaltweggetje
met wat huisjes erlangs.
Neem meteen, voor een huis met nr. 22, het eerste weggetje naar links. Even verder wordt dit een
stijgend paadje. Om voorbij het hoogste punt ineens weer een dalend asfaltweggetje te moeten
worden? Weer wat verder komt dit weggetje tussen wat huizen door uit op een doorgaande
asfaltweg.
Steek deze weg over en ga rechtdoor de “Rue des Zones” in. Volg dit licht stijgende weggetje
tot aan een kruising met de “Rue des Aguesses”.
Steek deze weg over en neem de wederom licht stijgende straat tot u even verder
bij een T-splitsing uitkomt.
Ga hier rechtsaf (rechts zijn er huizen met nr. 11 en 13.) tot u ± 25 meter verder, net voor een
kapelletje, bij een kruising uitkomt. U bent net door het buurtschapje “Petit-Han” gelopen.

C: van PETIT-HAN naar BIRON ( 3,5 km)
-

Ga hier linksaf de “Chemin de la Chabotte” in. Dit min of meer vlakke weggetje gaat eerst
nog tussen wat huizen door. Maar al gauw hebben de huizen plaats gemaakt voor weilanden.
Loop door tot aan het bos. Hier komt u uit op een half verharde Y-splitsing.
Houd hier links aan. Negeer alle paden van links en rechts en volg dit brede en licht stijgende
bospad totdat u zo`n 1,5 km verder bij een huis met nr. 1 weer op de verharde weg uitkomt.
Volg deze weg, kruis het spoor en ga verder tot aan een kruising met de doorgaande weg
(van Barvaux naar Hotton).
Steek deze weg recht over en vervolg u route over dit halfverharde en lichtstijgende “GR-pad”
dat eerst nog tussen weilanden doorloopt. Na zo’n 1 km komt dit pad uit op een T-splitsing.
Ga hier linksaf (= GR). Even verder gaat dit half verharde pad tussen twee huizen door
(rechts nr. 7) en wordt het een asfaltweggetje, om even verder op een 5-sprong van wegen
uit te komen. Welkom in het gehucht “Biron”.
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D: van BIRON naar PAS-BAYARD ( 4,5 km)
-

-

-

-

-

-

Steek de 5-sprong min of meer recht over en ga het dalende weggetje in dat “Rue St. Pierre” heet
(=GR). Ga verder tot er, net na een gebouw dat “Salle St. Pierre” heet en net voor een huis
met nr. 5A, een pad naar links is.
Neem dit dalende pad dat met een bocht naar rechts een beekje (de “Biron”) kruist.
o Hier is een oversteekplaats met stapstenen. Zo`n plek om de beek te kruisen
wordt vaak een “Gué” genoemd.
Na deze beek gekruist te hebben, vervolgt u dit half verharde pad tot u bij een huis met nr. 26
weer op het asfalt uitkomt (Rue du Méhéret).
Ga hier linksaf en ga verder totdat dit weggetje, net na een huis met nr. 29,
een bocht naar rechts maakt.
Ga in deze bocht rechtdoor een zeer mooi en overgroeid “hol” bospaadje in. Na wat bos en
verderop tussen weilanden en akkers door, komt dit stijgende pad op een T-splitsing uit.
Ga hier direct linksaf. ± 80 m. verder is er een asfaltweggetje naar rechts. Dit negeert u en u gaat
min of meer rechtdoor en volgt een smal asfaltweggetje. Dit prachtige weggetje voert u onder een
hoogspanningsleiding door.
Vervolgens komt u bij een kruising met een nogal stenig pad (rechts is een groepje
van 4 naaldbomen met daartussen een groot met hedera overwoekerd kruis).
Ga hier gewoon rechtdoor en vervolgens bij een volgende kruising met zo`n stenig pad,
doet u dat wederom.
o Als u hier wat naar links kijkt, ziet u zo`n 300 meter verder onder een boom en in een
akker, een grote rechtopstaande steen staan. Dit is een echte “Menhir”. We zijn nu
aangekomen in het megalithische deel van de Ardennen.
Ga verder tot aan de doorgaande weg.
Steek deze weg over en ga hier rechtdoor verder tot er zo’n 100 m verder een pad naar rechts is.
Ga hier rechtsaf (=GR) en volg dit pad door een liefelijk dalletje tot aan een asfaltweggetje.
Ga hier linksaf, achter een huis met nr. 63 langs. Het pad gaat onder een hoogspanningsleiding
door, waarna het bij een huis met nr. 6 weer asfalt wordt. Tussen wat huizen door,
komt u op een asfaltweg uit.
Ga hier rechtsaf (=GR) en ga verder tot aan een 5-sprong met wegen.
o Rechts is een perkje met daarin de langgerekte steen die de “Pas-Bayard”
wordt genoemd. Zo heet trouwens ook dit kleine buurtschapje.

E: van PAS-BAYARD naar WÉRIS ( 5,0 km)
-

-

Steek deze weg in de looprichting over (dat is de straat links van het huis met nr. 2, de “Rue Trois
Fontaines”). Ga vervolgens voor het huis met nr. 7 meteen weer linksaf, een half verhard pad in.
Verderop gaat u rechtsaf en voor een kapel langs. Het pad is stenig, stijgt en gaat tussen weilanden
door. Loop dit pad uit (=GR) tot aan een bosrand.
Ga hier linksaf. Na wat stijgwerk komt u op een Y-splitsing in het bos uit.
Houd hier links aan (=GR) en stijg verder door tot aan het hoogste punt van de wandeling.
o Dit punt heet volgens het bordje “Borne Geodesique” en heeft een hoogte van 395
meter. Overigens bevindt zich de eigenlijke “Borne” (= grenssteen) hier enige meters
links van het pad.
Loop verder door tot u bij een grote 6-sprong in het bos uitkomt (Refuge du Brocard).
Ga hier linksaf, een sterk dalend asfaltweggetje in (=GR), tot aan een de eerste kruising
met een pad (bank).
Ga hier rechtsaf (≠GR). Het pad is eerst vlak en daarna lichtstijgend.
o Naar links heeft u een prachtig zicht op het dal van Wéris.
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U loopt verder tot aan een kruising van paden aan het begin van een naaldbos. Goed opletten want
dit is niet zo goed te zien en voor u het weet loopt u het zo voorbij.
Ga hier linksaf, een dalend pad tussen naaldbomen door. Even verder loopt het pad op de scheiding
van naaldbos (links) en weilanden in een liefelijk dalletje (rechts). Ga verder tot aan een T-splitsing
van paden.
Ga hier linksaf en volg dit licht dalende, brede en half verharde bospad tot u rechts
bij het “Lit du Diable” aankomt (bank).
o Volgens het bordje ligt dit “duivelsbed” op een hoogte van 320 meter.
Als u (uitgerust) van het duivelsbed terug naar het pad loopt, steekt u dit pad recht over en neemt u
een steil stijgend en smal bospad (=GR) totdat u bovenaan bij de “Piere Heina” aankomt.
o Dat deze plek bij de “witte menhir” heel bijzonder is, zal niemand verbazen,
al was het alleen al vanwege het fenomenale uitzicht.
Ga achter de “witte menhir” langs en neem het zeer sterk dalende padje omlaag tot aan een kruising
met een breed half verhard pad.
Ga hier linksaf. Volg dit lichtdalende pad (=GR) ongeveer 1 km totdat u in het dorpje Wéris
op een kruising uitkomt met rechts voor u het “Musée des Mégalithes”.
o In dit museum van de “grote stenen” kunt u het nodige te weten komen over het hoe
en waarom van de diverse menhirs, het duivelsbed, de Pas-Bayard en de ganggraven
(“Dolmen” in het Frans) in de directe omgeving. Deze laatstgenoemde komen we
verderop in de wandeling nog tegen. Ook verwijs ik naar de “megalithische wandeling”
uit de serie “Tukhut wandelingen”. Hierin kunt u ook veel informatie over de genoemde
items terugvinden.
o Dit museum is ook een heel geschikt plekje om even lekker uit te rusten en te genieten
van de diverse versnaperingen die hier aangeboden worden.

F: van WÉRIS naar FERME DE HOTTEMME ( 2,5 km)
-

-

-

Steek de kruising over (of ga vanuit de ingang van het museum rechtsaf). Hoe dan ook zorgt u
ervoor dat u de voordeur van het museumgebouw met huisnummer 7 aan de rechterhand hebt. Wat
verder, net voorbij een huis met nr. 3 en een klein kapelletje (beide rechts van u) gaat u schuin naar
rechts een klein straatje in dat uitkomt op een kruising met de “Rue des Dolmen”.
Steek deze straat schuin naar rechts over en vervolg uw weg. Links zijn er nu huizen
met o.a. nr. 1 en 3. Even verder is er bij wat huizen weer een kruising.
Ga hier rechtdoor een half verhard pad in. Dit pad gaat tussen weilanden door met daarin
fruitbomen en walnoten. In de randbegroeiing van dit pad komt u ook hazelnoot tegen.
Ga verder tot u op een klein asfaltweggetje uitkomt. Ga hier rechtsaf en loop zo`n 100m verder
tot u weer bij een (licht versprongen) kruisinkje uitkomt.
Steek dit weggetje schuin naar rechts over. U beloopt nu een stenig pad. Zo`n 10m verder
gaat dit pad, net voor een hoogspanningsleiding, rechtsaf. Volg dit pad nu zo`n 900m verder
tot aan een kruising met een doorgaande weg.
o Links van ziet u nu de eerder genoemde “Dolmen”(= ganggraf). Zo`n 1,5 km zuidelijk
van hier is er nog zo eentje. Maar deze hier heet de “Dolmen de Wéris”.
Steek de weg over en volg korte tijd een verhard pad onder stroomkabels door
tot aan een 1e pad naar links.
Ga hier linksaf een half verhard pad in (=GR). Volg dit redelijk vlakke pad zo`n 1 km tot u
op een asfaltweg uitkomt. Links is er een grote stal.
Ga hier rechtdoor een stijgend asfaltweggetje in (≠GR). Even verder, loopt u volgens het bord
“Tour” binnen. Loop verder tot een huis aan de rechterkant met nr. 65.
Ga net na dit huis, naar rechts een dalend en half verhard pad in. Loop door tot aan een kruising
met een asfaltweggetje.
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Ga hier linksaf. Even verder loopt u wederom “Tour” binnen. Of beter gezegd het buurtschap
“Loheré” van het gehucht “Tour”! Hoe dan ook, loopt u door tot dit weggetje zo`n 15 m
voor een huis (links) met nr. 20 een pad kruist (rechts is er een bermkruis).
Ga hier linksaf het dalende pad in. Verderop, na het passeren van een waterpartij (links)
begint het pad weer te stijgen om vervolgens weer op een asfaltweggetje uit te komen.
Steek deze weg schuin naar links over en neem het steil stijgende padje links van het huis
met nr. 42. Blijf doorstijgen tot u al weer eens keer bij een asfaltweg uitkomt. Rechts voor u
ziet u de “Ferme de Hottemme”.
o Dit is het informatiecentrum dat hoort bij een groot landgoed, het “Domaine de
Hottemme”. Hier krijgt u d.m.v. diorama’s van alles over de flora en vooral fauna
van dit gebied uitgelegd. U kunt er ook fris, koffie en thee verkrijgen.

G: van FERME DE HOTTEMME naar BARVEAUX ( 2,0 km)
-

-

-

Steek de weg schuin naar rechts over en neem het half verharde pad (voorbij het infobord)
links van de “Ferme”.
o Kijk nog even een keertje om en geniet eens van een andere blik op het mooie dal
van Wéris, met aan de overkant ervan de “Witte menhir”.
Volg hierbij het wit-rood-wit gemarkeerde wandelpad totdat u zo`n 500m verder
op een Y-splitsing uitkomt.
Houd hier links aan (Bord: “Domaine de Hottemme le Parc”). Verderop komt dit pad uit bij
een zeer mooi “theehuis”, dat onderdeel is van de prachtige tuin van het “Chateau de Hottemme”.
o Nu u hier toch bent, bekijk dan ook even de prachtige plafondschilderingen
van dit gebouwtje. Het bankje hier biedt ook een erg mooi rustpuntje (toch?).
Neem nu het eerste bredere pad naar rechts, richting het “chateau”. Blijf dit pad door de tuinen
volgen tot een T-splitsing (banken).
Ga hier rechtsaf tot aan een asfaltweggetje bij het chateau zelf.
Ga hier linksaf en volg dit weggetje verder omlaag totdat u via een mooi versierde stenen
toegangspoort uitkomt op een doorgaande asfaltweg.
Ga hier rechtsaf (=GR) en volg deze dalende weg tot deze zo`n 800m verder een scherpe bocht
naar links maakt. Dat is bij een huis met nr. 3 in de “Rue du chemin de Fer”. Aan de andere kant
van het spoor ligt Barvaux.

H: van BARVAUX naar BOMAL ( 4,5 km)
-

-

-

-

Loop in de bocht gewoon rechtdoor, een doodlopende weg in. Als deze weg even verder een bocht
naar links maakt en onder een spoorviaduct door loopt, gaat u in deze bocht wederom rechtdoor een
halfverhard pad in. Middels een oud en gedeeltelijk vervallen boogbruggetje, kruist u een idyllisch
beekje (de Doret). Het bosweggetje wordt een onregelmatig stenen pad en begint te stijgen. Volg dit
pad tot het eerste pad naar links.
Ga hier schuin linksaf. Dit pad loopt eerst nog redelijk vlak, daarna gaat het steeds meer stijgen.
Eventuele paden naar links en rechts negeert u. Het pad gaat door een oerbos en, boven
aangekomen, tussen een akker en een bosrand door. Ten slotte komt u op een asfaltweggetje uit.
Ga hier linksaf. De weg maakt bijna meteen een bocht naar links en zal dan gaan dalen.
Ga in die bocht rechtdoor, eerst is het nog een asfaltweggetje maar al gauw een halfverhard pad.
Het behoorlijk vlakke pad biedt zowel naar links als naar rechts een mooi uitzicht op de weilanden
in de lichtglooiende dalletjes. Volg dit pad tot aan het einde van de weilanden.
Ga hier linksaf, een licht dalend pad in. Zo'n 25 meter verder buigt het pad naar rechts af en gaat
sterk dalen. Helaas kiest u het pad dat rechtdoor gaat (= GR) en, zoals u spoedig zult merken,
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behoorlijk gaat stijgen. Als het goed is, loopt u nu tussen een kerstbomenplantage (rechts)
en een gemengd bos (links) door. Volg dit pad tot aan een weiland.
Ga net voor dit weiland rechtsaf (GR). Het pad wordt smaller en sterk overgroeid. Toch brengt het
u om het weiland heen en gaat weer verder met (zucht) stijgen. Let op dat u het pad pal langs het
weiland blijft volgen.
o Voordat dit pad weer in het bos verdwijnt, hebt u naar rechts al een mooi uitzicht
op het dal van Bomal. Onze volgende bestemming.
U negeert de paden naar links en rechts en gaat dus al maar rechtdoor en omhoog (= GR). In het bos
bereikt dit pad zijn hoogste punt bij een soort van “Joch”. Echter net voordat u dit hoogste punt
bereikt, gaat het GR-pad naar links.
U volgt dit pad dat schuin tegen de helling verder omhoog loopt, tot u boven op de kam van de berg
uitkomt. Uiteraard blijft u dit mooie pad op hoogte volgen en geniet u zowel naar links als naar
rechts van de schitterende doorkijkjes en verre uitzichten.
Als u onder een hoogspanningsleiding bent doorgegaan, gaat het pad weer sterk stijgen en komt het
uit op een vrij vlak en open stuk in het bos. Hier gaat u niet rechtdoor maar volgt u het pad schuin
naar rechts (= GR).
Dit bospad zal gaan dalen en komt even verder uit op een T-splitsing.
Ga hier rechtsaf (= GR) en loop door tot er zo`n 50 meter verder een duidelijk pad
naar links afsteekt.
Ga hier linksaf het verder dalende pad in (≠ GR). Vanaf dit pad hebt u wederom mooie doorkijkjes
in ditmaal de Ourthe-vallei met zicht op het begin, of zo u wilt het einde, van Bomal. En weer wat
verder, komt u uit bij een “belverdere” (bank en picknickbank).
o Vanaf hier hebt u een prachtig zicht op Bomal en aan de overkant ervan, tegen de
berghelling het “kruisigingtafereel” op de “Calvariberg”. Rechts ervan ziet u het
prachtig gerenoveerde “Chateau de Bomal”.
Als u bent uitgekeken en uitgerust, dan kiest u het pad dat langs de “Belverdere” af in de
looprichting verder gaat. U hebt het juiste pad gekozen als het even verder over de rug van de
berghelling zeer steil begint te dalen (goed opletten dus). Na een “haarspeldbocht”naar rechts,
daalt het iets minder steil en komt het op een asfaltweggetje uit (= GR).
Ga hier linksaf en volg dit dalende weggetje verder omlaag tot bij de kruising met aan de overkant
de eerste bebouwing van Bomal. (bank).
Ga hier rechtdoor en volg het weggetje (= GR) langs wat buitenhuizen, een sporthal en een school
verder het stadje in. U komt uit op een doorgaande asfaltweg.

I: van BOMAL naar Sy ( 7 km)
-

-

Steek deze weg schuin naar rechts over. U loopt nu een doodlopende straat in,
maar dat geldt niet voor voetgangers.
Aan het einde van deze straat neemt u de tweede weg rechts (dus niet meteen de eerste rechts!!).
Net voorbij een huis aan de linkerkant met als opschrift "Lijsternest" gaat u linksaf,
een half verhard pad op.
U loopt nu weer in de richting van het riviertje de "Aisne".
o Toch zal het u niet zomaar lukken dit riviertje te bereiken, omdat de weg versperd zal
worden door een oud en overwoekerd hek dat kennelijk ooit de toegang was tot het
"Chateau de Bomal". Overigens, als u echt zou willen, kunt u gewoon om de poort heen
lopen. Op het er achterliggende bruggetjes hebt u namelijk een prachtige blik
in het beekdal.
Ga voor het hek rechtsaf en volg een onduidelijke route tussen het riviertje (links)
en de voetbalvelden (rechts). U volgt de rivier stroomopwaarts.
Uiteindelijk wordt het een echt pad langs de rivier.
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Steek via een houten voetgangersbruggetje dit riviertje over en ga aan het einde rechtsaf.
Het pad gaat langs de berghelling langzaam omhoog en ligt soms gevaarlijk dicht
langs een steeds hogere afgrond !!!!
Blijf, bij afsteekmogelijkheden, steeds het gestaag stijgende pad langs de rivier volgen.
Na verloop van tijd komt u uit op een bruggetje langs de berghelling en loopt u
om een grote rots heen, die uit de berghelling steekt.
Het prachtige pad gaat verder en voert langs nog twee van die "tartines". Kijk ook eens omhoog
om de prachtige en ruige rotsformaties goed te kunnen bewonderen.
Waar het niet anders meer kon, is het pad maar dwars door een grote uitstekende rots geboord,
om even verder over te gaan in een stenen trap met een ietwat gammele leuning!
Na deze trap maakt het pad een scherpe bocht naar links en blijft stijgen. Loop het pad nu verder uit
en u maakt de eerste van vier haarspeldbochten omhoog. Neem nergens afstekers omhoog
(erosiegevaar) maar loop het pad steeds uit tot de volgende haarspeldbocht.
Een stuk voorbij de vierde haarspeldbocht ziet u links van het pad een wit, driehoekig betonnen
paaltje met een wit/gele reflector. Ga net voorbij dit paaltje steil tegen de berghelling omhoog.
Zo'n 15 m verder komt u bij een vage Y-splitsing. Bij deze splitsing moet u links aanhouden.
U blijft dit stijgende pad volgen totdat u bij een wit geschilderde "Belvédère" (uitzichtpunt) komt.
o U staat nu bovenop de rotsen, waar u net nog met een bruggetje, tunneltje en trap
onderlangs ging. Vanaf hier herkent u vast wel weer Bomal, maar dan
vanaf de andere kant gezien.
Als u bent uitgekeken, loop dan het hutje uit en ga min of meer rechtdoor, naar de asfaltweg toe.
Ga op deze weg rechtsaf. Na zo'n 200 meter, ziet u rechts langs deze weg een (omgevallen?)
straatnaambordje, waaruit blijkt dat deze straat "Les deux Tilleuls" (de twee linden) heet.
o Dit straatnaambordje zal er waarschijnlijk niet meer staan i.v.m. nieuwbouw
van woningen. Hoe dan ook: U loopt gewoon de straat uit.
Hoe de straat aan zijn naam gekomen is, zult u merken als u wat verder de bocht naar links
genomen hebt. In de verte ziet u twee enorme lindebomen staan. Loop daarheen.
o Als u een stafkaart bij zich heeft, zoek dan eens op waar we zijn. Deze bomen blijken
zo bijzonder te zijn dat ze speciaal op de kaart zijn ingetekend !!!
Na van deze bijzondere plek genoten te hebben, neemt u het pad dat tussen de twee lindebomen
door gaat. U blijft dit pad volgen tot u weer op een asfaltweg uitkomt.
Steek deze weg over en ga rechtsaf een bospaadje in. Na een bocht naar links gaat het inmiddels
sterk overgroeide pad flink dalen.
U komt op een breed pad uit. Ga hier rechtsaf. Na zo'n 250 meter komt u uit op een X-splitsing.
Ga hier rechtsaf en meteen weer linksaf. U volgt nu een GR-pad.
Zo'n 200m verder, ziet u links een wit en 'ietwat' vervallen kapelletje (bank) met de naam:
"Chapelle St. Rahi". Volgens het bordje langs de weg bevindt u zich hier op 240m hoogte.
Zo'n ½ kilometer verder, het pad loopt nu tussen twee weilanden door, ziet u links een paar paaltjes
met daarop rood/witte GR tekens. Ga hier door het "antivee prikkeldraadhekje".
Let op: U ziet aan de overkant in de bosrand twee doorgangen. U loopt richting de linkse doorgang
en steekt het weiland, licht dalend over.
Ga nu weer door zo'n "antivee prikkeldraadhekje" heen (=GR). Het pad loopt in het bos verder
omhoog. U komt uit bij een zwart ijzeren hekwerk dat toegang geeft tot een oude en vervallen
tennisbaan.
Ga rechts van dit hekwerk verder. U blijft links een prikkeldraad hekwerk volgen. (=GR)
Ga aan het einde van dit hekwerk scherp linksaf. Let op!!! Dit pad zal nu sterk gaan dalen
en als het nat is, zal de ondergrond bijzonder glad zijn. U komt uit op een drukke asfaltweg.
o Overigens is sinds de zomer van 2006 een houten leuning langs het pad aangebracht.
Pas echter op dat u via deze ‘houtgreep’ geen splinters in uw vingers krijgt.
Steek deze asfaltweg recht over en klim aan de andere kant over de vangrail. U daalt verder tot u
op een ander pad uitkomt. U bevindt zich hier in het bijzonder fraaie beekdal van de Lembrée.
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U gaat nu linksaf, in de richting van Logne. Het einde van het pad wordt gemarkeerd
door een blauw wandelaarsbordje met een GR-teken aan de linkerkant.
U gaat scherp linksaf in de richting: “Balade des lapins”. Ga 5 meter verder rechtsaf
tussen twee bomen door en langs de berghelling omhoog.
Boven aangekomen (bankjes) ziet u links de kleine hedendaagse toegang tot het kasteel
(of wat daarvan over is.)
In dezelfde richting waarin u omhoog gekomen bent, gaat u nu over een ½ verhard weggetje
weer omlaag. Als u dit pad helemaal bent uitgelopen en een hertenkamp bent gepasseerd,
komt u uit bij het pittoreske "Ferme de Pâlogne".
o Deze Ferme is "de plaats" om te zijn als u wilt tennissen, midget-golven, kanoën,
mountainbiken, spelen in de speeltuin of gewoon gezellig op het terras genieten
van al dat lekkers wat ze hier serveren !!!
Loop, vanaf het terras, langs de groenwitte slagboom, in de richting van de tennisbanen.
Passeer de tennisbanen aan de rechterkant. Volg het asfaltweggetje tussen de tennisbanen
en het parkeerterrein door. Met een brug steekt u nu weer de Lembrée over.
De weg maakt een scherpe bocht naar rechts. U volgt dit weggetje met aan de linkerkant een steile
berghelling. Loop verder totdat er aan de linkerkant een pad uit de helling op de weg uitkomt.
Ga hier linksaf het stijgende pad in (=GR). Het begin van het pad kenmerkt zich o.a. door een paal
met daarop verschillende wandelrichtingen, o.a. richting Sy. Blijf dit, soms sterk stijgende, pad
volgen. Wanneer er zich een splitsing aandient, blijft u steeds het GR-pad richting Sy volgen.
Na zo`n 1,5 km hoog boven de Ourthe gewandeld te hebben, komt het pad op een asfaltweggetje
uit. Loop over dit asfaltweggetje in dezelfde (licht dalende) richting verder tot er links bij een
mooie doorkijk op de rivier een groene stalen bank staat. De weg maakt hier een bocht naar rechts.
Ga in deze bocht rechtdoor (=GR).
o Dit laatste stukje van deze wandeling biedt u meerdere fraaie doorkijkjes
over de Ourthe-vallei.
Na een paar honderd meter gaat het pad sterk dalen en via enkele haarspeldbochten,
komt u beneden op een asfaltweg uit.
Ga hier linksaf en volg deze weg onder een spoortunnel en langs de lokale horeca totdat u,
na zo'n 300 meter, rechts weer bij de Tukhut uit komt.
EINDE
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