481. HOËGNE (Ardennen) 10km – (18km)
www.wandelgidsardennen.nl

Deze echte Ardennenklassieker is een must voor elke wandelliefhebber. Vanaf een parkeerplaats nabij het
dorp Sart wandelt u 4km stroomopwaarts langs de schilderachtige bergbeek Hoëgne naar Hockai. Hier is
brasserie Le Randonneur om te pauzeren. De terugweg is gemakkelijk en gaat door bossen en over
veldwegen omlaag. De route is geheel gemarkeerd, u kunt niet mislopen. Neem ook zelf proviand mee, er
staan voldoende zitbanken.
Deze wandeling kunt u combineren met wandeling 482 tot een prachtige dagtocht van 18km. Beide routes
hebben veel hoogteverschil maar de hellingen zijn goed te doen. TIP: Als u blijft slapen bij Le Randonneur
in Hockai kunt u de volgende dag nog wandeling 606 doen.
Startadres: Parkeerplaats Promenade de la Hoëgne – Pont de Belleheid, Rue Roquez 49 Sart-lez-Spa.
Neem de A2 naar Luik. Neem afslag Verviers-Aachen. Neem de afslag Verviers-Saarbrucken. Neem afslag 9 Sart.
Ga L af. Aan de 3-sprong met wegwijzer Solwaster RD. Neem de tweede weg L (bordje Promenade de la
Hoëgne). Voorbij het café rijdt u door het water de beek over naar de parkeerplaats.
Gps afstand:10000m
Looptijd: 2.30 uur.
Hoogteverschil: 201m

blz 2 van 2

481. HOËGNE (Ardennen) 10km – (18km)
1. Staande op de parkeerplaats met uw gezicht
naar de brug gaat u L langs de Hoëgne. Aan het
eind van de parkeerplaats RD langs de beek.
(Promenade de la Hoëgne). (Volg nu tot nader order
de beek (3,7km) en de blauwe kruisjes). Volg
geruime tijd de linker oever, ga R de eerste brug
over en volg de rechter oever. Na enige tijd komt
u bij een bordje Pont du Centenaire. Ga hier niet
links de brug over maar blijf boven RD wandelen
naar een schuilhut.
2.
Voorbij de schuilhut L over de brede
grindweg. Na 50m schuin L het bospad in (Vallee
de la Hoëgne). Volg de rechter oever, ga de
eerste brug L en volg dan de linker oever. Negeer
de eerste brug rechts en blijf op de linker oever.
Neem de eerste brug R en volg weer de rechter
oever. Na 200m L de brug over, een trapje
omhoog en volg de linker oever. We lopen even
hoog boven de beek en dan weer omlaag tot aan
een brug. Ga niet de brug over maar blijf op de
linker oever. U passeert een open stuk grasland
en dan komt u aan een 3-sprong met een bredere
brug (3,7km).
"(Pont du Centenaire= Honderste
verjaardag van de stichting van België)"
3. Hier R de brug over en volg RD de asfaltweg
omhoog (We verlaten hier het blauwe kruisje) en
aan de kruising met een bospad RD, verder
omhoog. Let op! Net na de brug (over een
voormalige spoorlijn) L een smal bospad in. Dit
bospad loopt bovenlangs de voormalige
spoorlijn. U komt een huis tegen. Na het dit huis
neemt u R. het onverharde pad dat langs een 2e
huis loopt. Aan het einde van het pad komt u op
een viersprong van 2 verharde wegen en 2
onverharde paden. U gaat L. de asfaltweg op.

(Mocht u wat willen drinken ziet u bij de volgende
onverharde weg R Brasserie Le Randonneur liggen).
4. Volg de weg naar links en ga na 50m de brug
(van de voormalige spoorlijn) over. Aan de 3sprong voor de kerk RD. Aan de 3-sprong met
zitbank voor een vakwerkhuisje L.
Voorbij
huisnr. 11 aan de 3-sprong RD over de smalle
asfaltweg (rode ruit). De weg buigt naar rechts en
neem dan de eerste veldweg L. Aan de 3-sprong
met zitbank L (U verlaat de rode ruit). Steek de
verkeersweg over en ga RD. Kort daarna aan de
3-sprong ook RD (rood/wit). Negeer een inrit
links en ga 50m verder L het bospad omlaag
(rood/wit).
Aan het eind bij de asfaltweg R
omlaag en dan bij de brug de Hoëgne oversteken.
Ga hier RD over het houten vlonderpad. (Volg tot
nader order weer het blauwe kruisje). Neem na
100m het eerste pad L langs een rood/witte
slagboom. Volg geruime tijd de asfaltweg. U
passeert aan uw rechterzijde een groot gekapt
stuk bos
5. Ga ca. 50m verder het eerste bospad schuin L
omlaag. U komt uit het bos en volg de grindweg
RD met links mooi uitzicht op het dal. Aan de Ysplitsing L aanhouden, omlaag naar de schuilhut
(8km). Volg het pad verder omlaag met mooi
uitzicht. Dan duikt u een naaldbos in. Negeer een
zijpaadje scherp links. Blijf zeer geruime tijd het
bospad volgen tot bij een zitbank aan een
asfaltweg. Hier L de asfaltweg omlaag. Na
geruime tijd komt u weer bij de parkeerplaats.
(Als u wandeling 482 gaat doen kunt u eerst bij
het café iets drinken).
Als u de 18km versie loopt, begin dan nu met
wandeling 482.
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Wandelen met een PAUZE in een GEZELLIG KROEGJE: www.kroegjesroutes.nl

