551. STOUMONT (Chevron) 14km
www.wandelgidszuidlimburg.com

Tijdens deze zeer pittige boswandeling midden in de Ardennen begint u met een flinke klim van 200m naar
Haute Monchenoule. Dan omlaag naar het Ardennenplaatsje Trou de Bra. Dan volgt nog een klim door de
prachtige naaldbossen en weer omlaag naar het dal van de Lienne. U passeert het dorpje Grand Heid.
Onderweg heeft u enkele prachtige panorama’s op de Ardennen. Neem zelf proviand mee. Aan het eind is
een mooi terras bij de brasserie. (Geopend wo t/m zo vanaf 10.00 uur).
Startpunt: Brasserie Le Relais des Pêcheurs, Neufmoulin 54 Chevron (Stoumont). (Aan de N66).
Rechts van de brasserie is een grote parkeerplaats.
Neem de A2 Luik en volg Luxembourg. Neem afslag 48 en ga L richting Malmedy. Aan de rotonde RD. Blijf deze
weg volgen tot u bij de brasserie komt.
Gps afstand: 14000m
Looptijd: 3.15.
Hoogteverschil 198m

blz 2 van 2

551. STOUMONT (Chevron) 14km
1. Met uw rug naar de brasserie gaat u R langs
de weg. Na 50m aan de kruising L langs huisnr.
53. Aan de 3-sprong met doodlopende weg L
omhoog. Volg geruime tijd de asfaltweg omhoog.
Boven voorbij huisnr. 41 aan de 3-sprong met
electrohuisje R de veldweg in. Rechts heeft u
mooi uitzicht. Volg de weg door het bos en
negeer een zijpad rechts. Aan de 5-sprong R
aanhouden langs een ijzeren hekje. Aan de Ysplitsing met slagboom L aanhouden, dus
omhoog. Volg geruime tijd de bosweg en vlak
voor een open gekapt stuk bos aan de 3-sprong
RD. Aan het eind van het open stuk aan de Ysplitsing L aanhouden, dus omhoog. Volg zeer
geruime tijd de bosweg omhoog tot u aan de
linkerzijde weer een open stuk gekapt bos ziet
met een uitkijktoren.
2. U komt hier aan een 3-sprong. Hier RD over
het graspad. Aan de T-splitsing R over de
grindweg. U komt aan de T-splitsing voor wat
huizen in Grand Monchenoule, hier L de grindweg
omhoog. Helemaal boven komt u aan een 3sprong voor een naaldbos, we hebben nu 198m
geklommen. Hier R.
Aan de 3-sprong met
wegwijzer L de bosweg in door een naaldbos.
Volg de weg omlaag, dan wordt dit een graspad
met mooi uitzicht. Rechts in de verte ziet u het
kerkje van les Villettes (wandeling 522). U komt
uit op een veldweg, hier L verder omlaag. Bij een
huis RD over de asfaltweg en negeer een veldweg
rechts. Volg de weg omlaag langs wat huizen tot
bij een wit huis met prachtige dikke eik van meer
dan 6m omtrek.
3.
Hier L over de inrit langs het huis, het
panorama is schitterend. De bewoners spreken
Nederlands. Loop RD het bospad in (wit/rood).
Aan de T-splitsing voor de achterkant van een
huis R het graspad omlaag. Beneden bij een
schuur R de asfaltweg omlaag (wit/rood). Aan de
3-sprong bij huisnr. 7 ziet u rechts een mooie
kapel, hier L naar de voorrangsweg. Steek hier
de weg over en ga RD de asfaltweg in. We steken
de Lienne over en meteen aan de 3-sprong RD

(wit/rood). Negeer een zijweg rechts. Aan de 3sprong met spiegel bij een huis RD de
doodlopende weg in, richting Derrière les Thiers
(wit/rood). Volg de weg helemaal omhoog tot bij
huisnr. 3 en ga hier RD de grindweg omlaag
(wit/rood). Na 100m komt u aan een 3-sprong.
4. Hier R aanhouden. We lopen nu het kleine
rondje. Volg enige tijd het bospad en neem het
eerste bospad scherp R (geel op boom). Boven
in het bos negeert u de inrit links. Bij het eerste
huis R over de asfaltweg. Volg de asfaltweg
omlaag tot u weer bij huisnr. 3 komt, tijdens de
afdaling heeft u links prachtig panorama, in de
verte ziet u het witte huis met de dikke eik. Hier
bij huisnr. 3 weer R het grindpad omlaag en na
100m aan de 3-sprong L (wit/rood). Negeer
inritten en steek via het bruggetje de beek over.
Volg verder het bospad. Volg dan RD het bospad
(wit/rood en geel). Nu volgt een lange steile klim.
Boven komt u aan een kruising met links een
open stuk, hier RD.
5. Na 100m aan de 3-sprong R aanhouden het
pad omlaag (wit/rood en geel). Volg het bospad
omlaag en bij het eerste huis wordt dit een
asfaltweg. Aan de kruising bij huisnr. 6 RD de
weg omlaag (rood/witte X). We zijn in Grand
Heid. Aan de T-splitsing voor een houten schuur
R. Negeer een zijweg links en u passeert een
modern houten huis. Aan de 3-sprong voor
huisnr. 20a RD de veldweg omlaag (wit/rood). Na
enige tijd ziet u aan de linkerzijde een tuinhuisje,
dan buigt de weg naar links.
6.
Negeer hier een zijpad rechts. Volg de
veldweg omlaag langs een gekapt stuk bos. Aan
de Y-splitsing met rechts een rood/witte X L
aanhouden, dus omlaag. Aan uw rechterzijde ziet
u weer een open stuk gekapt bos en aan het eind
bij de 3-sprong buigt u mee naar R, dus verder
langs het gekapte bos. Beneden komt u aan een
asfaltweg, hier L. Loop de brug over en u komt
weer bij de brasserie waar u nog iets kunt eten of
drinken.

Samenstelling route: Jan Nobbe
Auteur: Jos Wlazlo
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.

Wandelen met een PAUZE in een GEZELLIG KROEGJE: www.kroegjesroutes.nl

