
Te voet 

Met de fiets 

Met de motor 

Te paard 

... en nog veel meer !  
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NGI wandelkaarten 
 

De twee wandeltochten die we in deze brochure voorstellen, zijn slechts een 

greep uit het brede aanbod van onze twee wandelkaarten. Verken ook de 

vele andere tochten door het woud, over het Ardense platteland en door de 

typische dorpjes van onze twee gemeenten. 
 

Kaarten zijn te koop in onze kantoren  

of via onze website:  www.haute-ardenne.be 

Gouvy 
 

36 bewegwijzerde 

wandelingen waarvan 

5 geschikt voor 

mensen met beperkte 

m o b i l i t e i t  e n 

rolwagentjes + 1 

overzicht van de 

verschillende dorpjes 

op de achterzijde van 

de kaart. 

Lierneux 
 

23 bewegwijzerde 

wandelingen.  Via 

deze wandeltochten 

o n t d e k t  u  h e t 

beschermde natuurlijke 

patrimonium en de 

typische landel ijke 

constructies van de 

Haute-Ardenne. 

Trois-Ponts 
 

17 bewegwijzerde 

wandelingen  

+ 3 MTB-routes en 2 

paardenroutes op de 

achterzijde van de 

kaart. 

Vielsalm 
 

11 bewegwijzerde 

wandelingen 

+ routebeschrijving 

op de achterzijde 

van de kaart. 
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G o u v y  
 

Gezinswandeling in de 

wilde natuur (rotsachtig, 

door berg en dal) langs 

de oostelijke Ourthe. 

Wandeltocht in Gouvy 

 

7 km 

+/- 2u. 
 

Wegwijzer: 

Afstand 

7 km (+/- 2u.) 

Wegwijzer: Rode ruit 
Start 

Meer van Cherapont 

Cherapont 1 

6670 GOUVY 
Panorama 
 

Fysieke 

moeilijkheidsgraad 
 

Technische 

moeilijkheidsgraad 
 

Min. hoogte: 406 m 

Max. hoogte: 495 m 

Vroeger stond hier alleen maar een molen; 

vandaag is Cherapont een niet te negeren 

toeristisch complex in de gemeente Gouvy: 

camping, restaurant, vis- en zwemvijver, 

zandstrand, vertrekpunt voor meerdere 

wandelingen en een klein park met herten en 

damherten. 
 

Stap achter de tennisterreinen door. Na 1 km 

bereik je “Ol Heûlse”. Je volgt nu de oostelijke 

Ourthe. Deze ontspringt in het dorpje Ourthe en 

volgt haar loop naar Engreux. Daar vloeit ze 

samen met de westelijke Ourthe en vanaf dan 

vormen ze samen de Ourthe. 
 

Na 3 km bereik je het dorpje Limerlé. Het ligt 

genesteld in een ruime vallei tussen de twee 

zachte glooiingen naar de twee hoger gelegen 

plateaus. 

Limerlé is ook het vertrekpunt van de Ravel L163 

naar Bastogne (Bastenaken) (40 km). 
 

We keren nu terug naar Cherapont. 
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Download voor GPS op 
www.cirkwi.com 

Cirkwi 

Syndicat d’Initiative de Gouvy 

rue de la Gare 31 - 6670 GOUVY 

www.gouvy.eu - s.i@gouvy.eu 

+32 (0)80 51 01 80 



Tips 
 

Draag goede 

wandelschoenen. 
 

Deze tocht is niet 

geschikt voor 

wandelwagentjes. 
 

Restaurant en café op 

het domein van het 

meer van Cherapont. 

Gouvy village 

START 
Cherapont 

Limerlé 
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L i e r n e u x  
 

Gezinswandeling  

in het domaniale 

natuurreservaat  

"Prés de la Lienne". 

Natuurgebied Les Prés de la Lienne   

 

11 km 

+/- 2u. 30 
 

Wegwijzer: 

Afstand 

11 km (+/- 2u.30) 
Wegwijzer 

Groen en wit 
Start 

Hierlot - 4990 LIERNEUX 

GPS: Lat. 50.31073 

         Long. 5.78906 
Panorama 
 

Fysieke 

moeilijkheidsgraad 
 

Technische 

moeilijkheidsgraad 
 

Min. hoogte:  335 m 

Max. hoogte:  423 m 

Volg wandeling "19" met vertrek in Hierlot – 

groene wegwijzers – om de schitterende 

landschappen van de weilanden langs de 

Lienne te doorkruisen.  
 

Botanisten en andere natuurliefhebbers mogen 

de wandelingen in en rond Lierneux niet missen. 

Het prachtige natuurreservaat bestaat uit 

vochtige velden, hagen, bossen, de Lienne en 

de beekjes Fagnoûles Pochay. Het reservaat is 

92ha groot en telt meer dan 200 verschillende 

soorten planten en vogels. Bevers zijn een 

aantal jaren terug in het reservaat geplaatst en 

hebben prachtige dammen gebouwd.  

Een typische Ardense brug  
in zogeheten « chayes » over de Lienne 

Download voor GPS op 
www.cirkwi.com 

Cirkwi 

Office communal du Tourisme 

rue du Centre 80 - 4990 LIERNEUX 
www.lierneux.be - tourisme@lierneux.be 

+32 (0)80 42 96 34 



Tips 
 

Draag goede 

wandelschoenen. 

 

Deze tocht is niet 

toegankelijk voor 

wandelwagentjes. 
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T r o i s - P o n t s  
 

Kleine gezinswandeling  

in het woud met een 

schitterend uitzicht op  

Trois-Ponts en omgeving. 

Wandeling naar de Tour Leroux 

 

5 km 

+/- 1u.30 
 

Wegwijzer: 

Afstand 

6 km (+/- 1u.30) 
Wegwijzer 

Rode rechthoek 
Start:  

Place de la Gare 

4980 TROIS-PONTS 

GPS: Lat. 50.36761 

         Long. 5.87365 
Panorama 
 

Fysieke 

moeilijkheidsgraad 
 

Technische 

moeilijkheidsgraad 
 

Min. hoogte: 256 m 

Max. hoogte: 411 m 

Deze uitkijktoren met een hoogte van 16,65 m 

domineert de vallei van de Salm waar loof- en 

naaldbomen elkaar afwisselen. Voor onze ogen 

ontwikkelt zich een schitterend panorama met 

interessante referentiepunten zoals de 

bovenmeren van de waterkrachtcentrale van 

Coo, de dorpjes Brume, Mont-de-Fosse, 

Bergeval en Saint-Jacques. Bij helder weer kan 

je zelfs de Baraque de Fraiture in de gemeente 

Vielsalm waarnemen.  

 

Wandeling "5" is opgenomen in de wandelkaart 

van de gemeente Trois-Ponts. Vertrek: op 200 m 

van de Place de la Gare in Trois-Ponts, een ietsje 

voor de spoorwegbrug aan je rechterkant. 

Wegwijzer: rode rechthoek.   

Download voor GPS op 
www.cirkwi.com 

Cirkwi 



Tips 
 

Draag goede 

wandelschoenen. 
 

Deze tocht is niet geschikt 

voor wandelwagentjes. 
 

Restaurants, cafés en winkels 

in Trois-Ponts. 
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Royal Syndicat d’Initiative de Trois-Ponts 

Av. Joseph Lejeune 11A - 4980 TROIS-PONTS 

www.troisponts-tourisme.be 

tourisme@troisponts.be  - +32 (0)80 68 40 45 
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Wandeltocht in Vielsalm 

 

12 km 

+/- 3u. 
 

Wegwijzer: 

V i e l s a l m  
 

Gezinswandeling door 

een dicht bebladerd 

bos, op zoek naar de 

dorpjes Farnières en 

Goronne. 

Afstand 

12 km (+/- 3u.) 

Wegwijzer: blauwe ruit 
Vertrek 

Maison du Tourisme 

Avenue de la Salm 50 

6690 VIELSALM 
Panorama 
 

Fysieke 

moeilijkheidsgraad 
 

Technische 

moeilijkheidsgraad 
 

Min. hoogte: 350 m 

Max. hoogte: 425 m 

Je verlaat Vielsalm en bereikt even later het 

dorpje Goronne, ongetwijfeld een van de oudste 

van de streek. Het ontwikkelde zich vroeger in de 

omgeving van het gelijknamige riviertje. Het 

oudste deel van dit gehucht ligt tegen de 

zuidelijke zijde van de kerk van 1864.  Zuidwaarts 

van het dorp liggen oude groeves waar eertijds 

leistenen en straatstenen werden ontgonnen. In 

de 19e eeuw was dat de belangrijkste industriële 

activiteit in deze buurt. De wandeltocht leidt nu 

door het bos naar Farnières. Die naam zou "plaats 

met de essen" betekenen. Intussen groeien hier 

echter nagenoeg uitsluitend naaldbomen… Het 

gehucht Farnières ligt op de kruising van twee 

zeer oude wegen: van Vielsalm naar Saint 

Jacques, en van Lierneux naar Grand-Halleux en 

zo verder naar "la Prusse", Duitsland met andere 

woorden. St Jacques was een pleisterplaats op 

de pelgrimsweg naar Compostela.  

In 1926 bouwde Fernand Orban de Xivry (een 

edelman die zich veel om jongeren 

bekommerde) hier een kasteel. Het moest een 

jachtverblijf worden, maar er kwamen een kapel, 

klaslokalen en een slaapzaal, en de familie 

schonk het gebouw later aan de paters 

Salesianen van Don Bosco.  

Download voor GPS op 
www.cirkwi.com 

Cirkwi 



Vandaag maken zowel CRH Don Bosco als het 

spirituele centrum FOX gebruik van het kasteel.  In 

Farnières bevindt zich ook een klein, zeer oud 

kapelletje. Over de oorsprong ervan is weinig 

bekend, maar volgens de legende zou een 

bedelaar in de 14e eeuw aan de voet van een 

boom een beeldje van de Maagd Maria 

gevonden hebben. Hij schonk het beeldje aan de 

heer van Rosister die het een plaats gaf in de kapel 

van zijn kasteel. Het beeldje keerde echter koppig 

terug naar zijn vindplaats, en de heer begreep dat 

hij daar een kapel moest bouwen.  De bossen van 

Farnières die u nu doorkruist, zijn opmerkelijk door 

hun verscheidenheid aan boomsoorten. Het woud 

is bovendien wondermooi, met zeer brede dreven, 

afgeboord door oude beuken. Ze leveren het 

woud een doeltreffende bescherming tegen 

stormwind en brand. 

Tips 
 

Draag goede 

wandelschoenen. 
 

Deze tocht is 

toegankelijk voor 

wandelwagentjes voor 

alle terrein. 
 

Restaurants, cafés en 

winkels in Vielsalm. 

Vielsalm 

START 

Goronne 

Farnières 

Maison 

du Tourisme 
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Syndicat d’Initiative de Vielsalm 
 Avenue de la Salm 50 

 6690 VIELSALM 

 www.vielsalm-tourisme.be 

 +32 (0)80 21 50 52 



Te voet door de gemeente Gouvy 
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Te voet door de gemeente Lierneux 

Natuurpad van Massotais 
 vanuit Baclain 

 

Kleine wandeling in het bos, met 10 didactische 

panelen over de natuur. Er is een picknicktafel. 

1 km 

Wandeling langs opmerkelijke bomen 
 vanuit Courtil 

 

De tocht bezoekt de dorpjes Bovigny en Courtil 

maar het gaat vooral om enkele opmerkelijke bomen 

en bijbehorende didactische uitleg op panelen.  

10 km 

De mierenronde 
 vanuit Amcômont 

 

Gezinswandeling op de Lambiester-site langs de 

windturbines en de rand van het bos. 

Didactische panelen over plaatselijke fauna en flora, 

het klimaat en windenergie. 

6 km 

De wolvenronte 
 vanuit Amcômont 

 

Rij tijdens deze moutainbike- of wandelroute mee op 

het ritme van het platteland en de Ardense bossen 

en ontdek het windpark op de Lambiester-site. 

20 km 

De « Calvaire » wandeling 
 vanuit Arbrefontaine 

 

Bewegwijzerde wandeling (groene kruis).   

Er zijn picknicktafels en zelfs barbecues. 

3 km 



Speelse wandeling met Lowie de Bever 
 vanuit Trois-Ponts 

 

Didactische wandeling met de geschiedenis van  

Trois-Ponts, de bever, water, flora en bijen als thema. 

Het routeplan (FR/NL) is beschikbaar in het Syndicat 

d’Initiative van Trois-Ponts (1 euro). 

6 km 

Te voet door de gemeente Trois-Ponts 
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De wandeling Faix du Diable 
 vanuit Wanne 
 

Wandeling vanaf het kasteel van Wanne, 

Ontdek de legende van de Faix du Diable.  

Overdekte barbecue (80 pers.). 

3,5 km 

Wandeltocht van het meer in Coo 
 

 vanuit de waterkrachtcentrale 
 

Deze wandeling bij het meer, vlakbij het centrum van 

Coo, is perfect toegankelijk voor wandelwagentjes 

en rolstoelen.  Mogelijkheid om te vissen in het meer, 

vergunning te koop bij de VVV in Trois-Ponts. 

5 km 

Speelse wandeling met Lowie de Bever 
 vanuit Wanne 

 

Didactische wandeling met de geschiedenis van 

Wanne, koeien, dierlijke voetafdrukken en lokale flora 

als thema.  Het routeplan (FR/NL) is beschikbaar in het 

Syndicat d’Initiative van Trois-Ponts (1 euro). 

6 km 

Speelse wandeling met Lowie de Bever 
 vanuit Basse-Bodeux 

 

Didactische wandeling met de geschiedenis van 

Basse-Bodeux, de bomen en de vijver als thema. 

Het routeplan (FR/NL) is beschikbaar in het Syndicat 

d’Initiative van Trois-Ponts (1 euro). 

5 km 



Wandeltocht van het meer Les Doyards 
 vanuit Vielsalm 

 

Deze wandeling bij het meer, vlakbij het centrum van 

Vielsa lm,  i s  per fect toegankel i jk  v oor 

wandelwagentjes en rolstoelen.  Mogelijkheid om te 

vissen in het meer, speeltuin. 

2 km 

Te voet door de gemeente Vielsalm 
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Uitgestippelde wandelingen van So Bêchefa 
 vanuit Neuville-Haut 

 

Midden in de staatsbossen van Grand-Bois werden  

4 wandelingen uitgepaald + 4 themacircuits in de 

wilde tuin en het arboretum + 1 parcours voor PBM.  

Er zijn picknicktafels en zelfs barbecues. 

1-5 km 

Zintuigenparcours 
 vanuit Neuville-Haut 

 

Vanuit So Bêchefa, het hele traject is geschikt voor 

rolstoelen en kinderwagentjes.  Het leidt via 

wandelpaden en vlonders naar aangepaste 

fitnessmodules.  Er zijn picknicktafels en zelfs barbecues. 

1 km 

De Macralles-wandeling met geluid 
 vanuit Vielsalm 

 

Met behulp van de audiobestanden die je van onze 

website kunt downloaden en de brochure van deze 

wandeling ga je samen met Capucine en haar opa 

op verkenning en op zoek naar Gustine Maka… 

5 km 

« La Nature en Questions » 
 vanuit Vielsalm 

 

Een wandeling vol vragen (én antwoorden!) over de 

natuur.  Ideaal in gezinsverband.  

Brochure (FR/NL) te koop in het Maison du Tourisme 

en online via onze website.  

7 km 

In het spoor van de Ardense Jagers 
 vanuit Vielsalm 

 

Herbeleef de invasie van het Duitse leger bij het 

begin van de Tweede Wereldoorlog. Brochure te 

koop in het Maison du Tourisme en op onze website. 

7 km 



Wandeltocht Victor Hugo 
 vanuit Salmchâteau 

 

Wandeltocht door het bos, hier en daar onderbroken 

door een tiental borden met citaten van Victor Hugo. In 

1862 maakte hij onze Madeleinebrug onsterfelijk. 

Vandaar dat deze wandeling uitgerekend dáár start...  

7 km 
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Didactisch wandelpad J-P Offergeld 
 vanuit Ennal 

 

Zeer steil wandelcircuit waarbij je aan de hand van 

20 didactische panelen meer leert over de 

boomsoorten in onze bossen, de exploitatie ervan, de 

aanplant, … Er zijn picknicktafels. 

3 km 

De schatten van het Pays de Salm 
 vanuit Salmchâteau 
 

Ontdek buitengewone sites: het zijn de archeologische en 

historische getuigen van een rijk verleden.  Dit parcours is de 

eerste 3 km behoorlijk pittig!  Uitzonderlijk panorama op de top.   

8 didactische panelen, kaartje op www.vielsalm-tourisme.be. 

9 km 

Wandeling in de venen 
 vanuit La Baraque de Fraiture 

 

Didactisch parcours in het natuurreservaat  

"Grande Fagne de Bihain".  9 didactische panelen, 

uitzichtpunt, knuppelbrug.  Vertrekpunt op de N89 

tussen het dorpje Regné en la Baraque de Fraiture. 

6 km 

Het woud: een meervoudige e-kijk  
Aandachtspunten (PoI's) in de gemeente Vielsalm 

 

Op ontdekkingstocht in het woud van de Salmregio met 

behulp van geluidsbestanden die op www.vielsalm-

tourisme.be te beluisteren en te downloaden zijn. 

Brochure te koop in het Maison du Tourisme. 

TPS TPS 

Geocaching in Haute Ardenne 
 

Hoe spelen? Creëer gratis een account op 

www.geocaching.com; download daarna de 

officiële applicatie Geocaching naar je smartphone. 

Selecteer vervolgens een geocache in onze streek en 

ga ernaar op zoek!  



Begeleide wandelingen 
Wilt u de boeiende uitleg van een gids? 

 

Streekgidsen staan het hele jaar door tot uw beschikking voor begeleide 

wandelingen met beperkte thema’s of buiten uitgestippelde routes van de  

4 gemeenten.  

Info en suggesties op onze website, in het gedeelte «BEWEGEN - te voet». 

Verplichte reservering. 

Het hele jaar lang worden rondleidingen georganiseerd. Raadpleeg op onze 

website de agenda van de manifestaties. 

www.haute-ardenne.be 

Maison du Tourisme: +32 (0)80/21 50 52 
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Bij de hoeve "la Planche" in Montleban (Gouvy) 

"Echt een terugkeer naar de bron: je wordt één met de natuurelementen." 

Een originele, verrassende én gezonde activiteit: ruim 2 kilometer wandelen op 

blote voeten, in de schitterende omgeving van een hoeve in volle activiteit… 

Beleef deze unieke ervaring vol gewaarwordingen die je bijna niet meer kende! 

Hout (stammen, rondhout, houtkrullen, zaagsel, schors, …), steen (keien, grind, 

schiefer, rotsen, zand, …), aarde, organisch materiaal (slijk, humus, bladeren, 

dennenappelen, gras, mos, hooi, …) en water zijn de elementen die deze 

wandeling opvrolijken. Het parcours is voor iedereen toegankelijk. 

Info en prijs: www.fermedelaplanche.be 

EXTRATRAIL is het eerste Belgische netwerk van parcours voor trailrunning en 

nordic walking, met onderling verbonden trajecten van 10, 17, 23 of 37 km 

doorheen een streek met verrassend mooie landschappen en een 

beschermede natuurlijke omgeving.  Bewegwijzerde routes, afwisselend 

parcours, gegarandeerde hoogteverschillen, geschikt voor beginners, 

gevorderden  en experts.   

U vindt tips, routes (GPX) en nuttige info op: www.extratrail.com 
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Trailrunning in Trois-Ponts 

Blotevoetenpad 



Met de fiets 
in Haute Ardenne 

Inhoud 
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Mountainbikekaarten 
 

In Haute Ardenne kun je je volledig uitleven op onze bewegwijzerde routes 

voor de mountainbiker: ze brengen je tot midden in de authentieke en 

heilzame natuur! Wij hebben 4 kaarten te koop: 

 
 

Kaarten zijn te koop in onze kantoren  

of via onze website:  www.haute-ardenne.be 

Gouvy 
 

5 bewegwijzerde 

circuits: 13 - 23 - 37 

- 31 en 24 km. 

Lierneux 
 

5 bewegwijzerde 

circuits: 14 - 27 - 28 - 

23 en 26 km + 

routebeschrijving. 

Trois-Ponts 
 

3 bewegwijzerde 

circuits: 11 - 15 - en 34 

km. + 17 bewegwij-

zerde wandelingen 

en 2 paardenroutes. 

Vielsalm 
 

4 bewegwijzerde 

circuits: 16 - 21 - 35 

en 47 km. 

+ routebeschrijving 

op de achterzijde 

van de kaart. 
21 



Een parcours voor 

bedreven 

mountainbikers, door de 

velden, de bossen en 

typische dorpjes rond 

Gouvy. 

MTB Route 
 
 
 

24 km 
 

Wegwijzer: 

Afstand 

24 km 
Bewegwijzering: 

driehoek + 2 groene 

cirkels, nr. 2 
Vertrek 

VVV van Gouvy 

rue de la Gare 31 

6670 GOUVY 
Panorama 
 

Fysieke 

moeilijkheidsgraad 
 

Technische 

moeilijkheidsgraad 
 

Min. hoogte: 390 m 

Max. hoogte: 509 m 

Je vertrekt bij het Syndicat d’Initiative van 

Gouvy. Volg de wegwijzers, parallel met de 

spoorlijn. Enkele kilometers verder zie je aan je 

linkerzijde de Belgisch-Luxemburgse grens met 

grenspaal 281. Deze indrukwekkende gietijzeren 

grenspalen dateren uit 1843. Ze zijn versierd met 

de wapens van beide landen. Je rijdt 

vervolgens door het dorpje Limerlé. Tegenover 

de kerk kun je de oude wijk bewonderen, met 

vele grote Ardense hoeves en woningen met 

grote daken in leisteen, soms binnen een 

indrukwekkende vestingmuur. Daarna kom je in 

Rettigny.  

Onderaan het dorp staat een kapel voor Sint-

Rochus: ze werd door de inwoners gebouwd na 

de grote pestepidemie die omstreeks 1636 de 

hele streek teisterde. Rij voort naar Sterpigny. Dit 

dorpje is bekend dankzij zijn festival dat elk jaar 

in augustus jazz- en bluesliefhebbers uit de hele 

wereld lokt.  

Hierna volgt de doortocht door de bossen van 

la Hé en le Ponçai. Sla daarna rechtsaf naar 

Halconreux.  

Rij onder het wakend oog van 5 windmolens 

terug naar je startpunt: het station van Gouvy. 

2 

MTB circuit in Gouvy 
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Download voor GPS op 
www.cirkwi.com 

Cirkwi 
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Rettigny 

Syndicat d’Initiative de Gouvy 

rue de la Gare 31 - 6670 GOUVY 

www.gouvy.eu - s.i@gouvy.eu 

+32 (0)80 51 01 80 

Rettigny 



Bewegwijzerd circuit voor 

een ontdekking met het 

gezin van het golvende 

landschap van Lierneux. 

Het grootste gedeelte van 

het circuit loopt over 

geasfalteerde wegen. 

MTB Route 
 
 
 

14 km 
 

Wegwijzer: 

Afstand: 14 km 

Wegwijzers: driehoek 

+ 2 rode cirkels, n°11 
Vertrek 

Office du Tourisme 

rue du Centre 80 

4990 LIERNEUX 
Panorama 
 

Fysieke 

moeilijkheidsgraad 
 

Technische 

moeilijkheidsgraad 
 

Min. hoogte: 349 m 

Max. hoogte: 485 m 

Vertrek bij het Office du Tourisme van Lierneux 

(hoogte 425m) in de richting naar het hogere 

deel van het dorp, voorbij het gespecialiseerde 

ziekenhuiscentrum "L’Accueil". Via een afdaling 

naar de vallei van de Géhé trek je naar de 

oude molen, de Moulin d’Ecdoval (hoogte 

400m). Sla rechtsaf richting Lansival. 

Het circuit vervolgt over de weg en leidt langs 

het domaniale natuurreservaat Prés de la 

Lienne (hoogte 345m) naar Hierlot. Met wat 

geluk kan je onderweg bevers observeren. 

Na de beklimming naar La Chapelle kom je aan 

in Odrimont. Hier verlaat je de weg naar links, 

richting natuurreservaat Pont du Hé (hoogte 

365m). Fiets door de doorwaadbare plek, via de 

brug van leisteen en landwegen naar Brux 

(hoogte 400m). In dit gehucht steek je de grote 

weg over bij de fontein, naar Verleumont 

(hoogte 475 m).  

Een zeer korte doortocht door dit plekje en een 

duik naar de bedding van de vroegere 

buurtspoorweg (hoogte 435 m) tussen Lierneux 

en Vielsalm, en uiteindelijk bereik je via de 

Chapelle de la Salette opnieuw de 

vertrekplaats. 

11 
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START 

Brux 

Oude molen in Ecdoval 

Office communal du Tourisme 

rue du Centre 80 - 4990 LIERNEUX 
www.lierneux.be - tourisme@lierneux.be 

+32 (0)80 42 96 34 



Bewegwijzerd circuit, 

grotendeels over 

geasfalteerde wegen, 

om vanuit de hoogte de 

vallei van de Amblève 

te bewonderen. 

MTB circuit in Trois-Ponts 

MTB Route 
 
 
 

15 km 
 

Wegwijzer: 

Afstand: 15 km 

Wegwijzers: driehoek 

+ 2 geel cirkels, n°2 
Vertrek 
VVV van Trois-Ponts 

Avenue Joseph Lejeune 11A 

4980 TROIS-PONTS 
Panorama 
 

Fysieke 

moeilijkheidsgraad 
 

Technische 

moeilijkheidsgraad 
 

Min. hoogte: 250 m 

Max. hoogte: 483 m 

Vertrek bij het Royal Syndicat d’Initiative van 

Trois-Ponts. Volg de wegwijzers en beklim de 

avenue Joseph Lejeune; neem de tweede weg 

rechts (rue des Ecoles). Je bereikt de Pont des 

Soupirs, die na de oorlog werd gebouwd door 

een onbekende kunstenaar. (Dit houten 

bruggetje is bestemd voor verliefde 

koppeltjes…) Volg de weg langs de Bâleur, door 

de dorpjes Henri-Moulin en Basse-Bodeux. Bij het 

verlaten van het dorp sla je linksaf (rue de 

l’Eglise) omhoog naar Haute-Bodeux, een van 

de oudste dorpjes (9e eeuw) van onze 

gemeente. Hier was een rechtbank gevestigd 

en werden tal van hekserijprocessen gevoerd, 

het laatste in 1616. In die tijd waren er in Bodeux 

ook het (privé) kasteel van Haute-Bodeux en 

een kerk. Het bestaan daarvan wordt bewezen 

via een document uit 1131. De kerk werd in de 

18e eeuw opnieuw opgebouwd. Vooraleer 

opnieuw in Haute-Bodeux aan te komen, sla je 

rechtsaf en steek je de N66 over. Klim nu 

rechtdoor door het woud in de richting van de 

hogere meren van de waterkrachtcentrale van 

Coo-Trois-Ponts. Daal dan rechtsaf naar het 

dorpje Brume en geniet van het uitzicht over de 

vallei van de Amblève! Vergeet de 

2 
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START 

Lacs supérieurs  

de la centrale  

hydro-électrique  

de Coo 

Brume 

bez ienswaardigheid 

van het dorp niet: de 

kapel Saint-Hilaire werd 

in de 18e eeuw 

opgericht met Franse 

zandsteen. Daal verder 

door het dorp en neem 

na enkele meters op de 

weg linksaf de landweg 

die je tot boven hotel 

Beau Site brengt. Daal 

de rue des Villas af en 

kom zo weer aan in het 

centrum van Trois-Ponts. 

Haute- 

Bodeux 

Royal Syndicat d’Initiative de Trois-Ponts 

Av. Joseph Lejeune 11A - 4980 TROIS-PONTS 

www.troisponts-tourisme.be 

tourisme@troisponts.be  - +32 (0)80 68 40 45 



Circuit voor het hele 

gezin: niet te steil, door 

de velden en bossen 

rond Vielsalm. 

MTB circuit in Vielsalm 

MTB Route 
 
 
 

16 km 
 

Wegwijzer: 

Afstand 

16 km 

Wegwijzers: driehoek  

+ 2 rode cirkels, nr. 1 
Vertrek 

Maison du Tourisme 

Avenue de la Salm 50 

6690 VIELSALM 
Panorama 
 

Fysieke 

moeilijkheidsgraad 
 

Technische 

moeilijkheidsgraad 
 

Min. hoogte: 350 m 

Max. hoogte: 480 m 

Vertrek bij het Maison du Tourisme in de richting 

van Salmchâteau. Daal rechts de rue du Pont 

des Perches af. Passeer de spoorweg en draai 

meteen linksaf naar de Basse-Ville (hoogte 

380 m).  Je bevindt je nu op de "défilé de la 

Fosse Roulette", een van de opmerkelijkste sites 

van de streek. Deze spectaculaire uitsnijding 

heeft te maken met de oude groeves op deze 

flank, waar leisteen werd ontgonnen. De plek 

dankt zijn naam aan één van die groeves. 

In Salmchâteau kan je – als je dat wil – een 

bezoek brengen aan het musée du coticule (de 

beroemde slijpsteen uit deze streek die uniek is 

voor de hele wereld). Rechts boven het dorp zie 

je nog de ruïnes van het oude kasteel van de 

graven van Salm (14e eeuw, privésite). 

Een licht klimmetje brengt je vervolgens naar 

het als beschermd monument geklasseerde 

dorp La Comté (435 m) waar de oude huisjes 

zeker je aandacht zullen trekken. 

Verlaat dit charmante dorpje en volg de wat 

steilere klim door het veld en het bos naar de 

Col d’Al Hesse (hoogte 480 m).   

Van hieruit kan je aan je linkerzijde genieten van 

het schitterende uitzicht over het dorpje Sart. 

Wat verder zie je ook Baraque de Fraiture. 

1 
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START 

Aan je rechterzijde staat een monument ter 

herinnering aan de bittere gevechten die hier 

plaatsvonden bij het Ardennenoffensief van 

december 1944. 

 

Je rijdt verder met aan je rechterzijde een 

boslandschap terwijl je links nu al het volgende 

dorpje op je weg ziet liggen: Goronne (425 m). 

Sla nu rechtsaf en neem de panoramische weg 

die naar Rencheux leidt (hoogte 410 m). Sla dan 

rechtsaf en daal door de rue du Vivier naar de 

Pont des Perches en het Maison du Tourisme. 

N89 

Vielsalm 

Salmchâteau 

La Comté 
Grand-Sart 

Col d’ 

Al Hesse 

Goronne 
Rencheux 
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Syndicat d’Initiative de Vielsalm 

Avenue de la Salm 50 - 6690 VIELSALM 

www.vielsalm-tourisme.be 

+32 (0)80 21 50 52 



MTB-verhuur 
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Office du Tourisme de Lierneux 

rue du Centre 80 - 4990 LIERNEUX 

+32 (0)80 42 96 34 - www.lierneux.be 
6 elektrische fietsen. 

 

Val de Wanne 

Aisomont 70 - 4980 TROIS-PONTS 

+32 (0)80 86 31 21 - www.valdewanne.eu 
40 MTB voor volwassenen en kinderen. 

 

Garage André Léonard 

rue Fosse-Roulette 24 - 6690 VIELSALM 

+32 (0)80 21 53 81 - +32 (0)497 99 00 23 
40 MTB volwassenen, 8 MTB kinderen,  

7 elektrische fietsen. 

 
Electric MTB Experience 

rue Fosse-Roulette 25 - 6690 VIELSALM 

+32 (0)473 79 50 67 - Facebook: E MTB Experience 
10 elektrische MTB. 

 

Avenature 

Bêche 40 - 6690 VIELSALM 

+32 (0)498 46 68 12 - www.avenature.be 
25 MTB front suspension voor volwassenen. 

E MTB Experience  



Elektrische steps 
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Ard’Enjoy 

Neuville-Haut 13 - 6690 VIELSALM 

Bernard MUTSCH: +32 (0)471 18 33 44 

www.ardenjoy.be 
Tochten met gids, vanaf 10 jaar. 

21 elektrische steps voor alle terreinen. 

 

Trott’in Lienne 

Verleumont 45B - 4990 LIERNEUX 

Fabrice LEONARD: +32 (0)475 78 43 37 

www.trottinlienne.com 
Tochten met gids, vanaf 8 jaar. 

6 elektrische steps voor volwassenen,  

2  voor kinderen,  

1 buggy voor PBM’s. 

 

Henumove 

Hénumont 30 - 4980 TROIS-PONTS 

Rodrigue GILSON: +32 (0)496 66 46 72 

www.henumove.com 
Tochten met gids, vanaf 12 jaar. 

10 elektrische steps voor alle terreinen. 

Ard’Enjoy 

Trott’in Lienne 

Henumove 



Bike Park - BMX-piste 
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2 downhillpistes voor mountainbikers 

Mechanische skilift 

BMX-piste 

VTT/BMX-stages 
 

La Station - Haute Ardenne 
Baraque de Fraiture 6 - 6690 VIELSALM 

 

Arnaud DUBOIS:  

Tel.: +32 (0)497/37 62 28 

+32 (0)80/41 88 78 

 

 

www.la-station.be 



RAVeL 
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RAVeL is een netwerk voor trage weggebruikers: 

voetgangers, fietsers, ruiters en mensen met beperkte 

mobiliteit. De meeste van deze wegen zijn aangelegd 

op de oude spoorwegbeddingen. Ideaal om 

comfortabel heel Wallonië te doorkruisen en 

schitterende landschappen te ontdekken! 
 

Meer infos: http://ravel.wallonie.be 
 

RAVeL L163 Gouvy-Bourcy-Bastogne: 30 km 

RAVeL L613 Bourcy-Houffalize: 10 km 

RAVeL L45 Trois-Ponts-Waimes: 20 km 

RAVeL L45 A Waimes-Bullange: 25 km 

Pré RAVeL L47 A Vielsalm-Poteau: 10 km 
 



Fietsroute door de 

bossen en dorpjes van 

onze twee gemeenten. 

Kleine gehuchtjes en uitgestrekte bossen 

Fietsroute 
 

24 km 
 

 
 

Geen 

wegwijzers 

Afstand 

24 km 
Vertrek 

Maison du Tourisme 

Avenue de la Salm 50 

6690 VIELSALM 
Panorama 
 

Fysieke 

moeilijkheidsgraad 
 

Technische 

moeilijkheidsgraad 
 

Min. hoogte: 359 m 

Max. hoogte: 548 m 

Vertrek bij het Maison du Tourisme (hoogte: 

362 m). Rijd naar Salmchâteau (380 m). Rechts 

boven het dorp zie je de ruïnes van het kasteel 

van de graven van Salm (14e eeuw, privésite). 

Bij het verkeerslicht sla je linksaf, richting 

Luxemburg. 

 

Bij het verlaten van het dorp sla je linksaf, 

richting Cierreux. Aan je rechterkant ligt meteen 

een woning in vakwerkstijl: in werkelijkheid is dit 

een oude leerlooierij uit het begin van de 19e 

eeuw. 

 

Rij verder en doorkruis de dorpjes Cierreux en 

Rogery. In Rogery passeer je voor de kerk. Blijf 

op de hoofdweg en verlaat het dorp. Je fietst 

nu zowat 4 km door de natuur en bereikt de 

tunnel onder de oude spoorlijn Gouvy - Saint-

Vith. Daarna kom je aan in Beho. De kerk van 

dit dorp is een omweg waard! Deze "Saint-

Pierre" werd in 1712 heropgebouwd, maar 

oorspronkelijk dateert ze uit de 12e eeuw. Ze 

heeft nog opmerkelijk, zeer kleurrijk meubilair in 

barokstijl. Op het kerkhof zie je graftombes uit 

de 17e eeuw. 
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Hierna rij je naar Commanster. Rechts zie je het oude kasteel (beschermd 

monument uit 1741) dat in het weekend geopend is voor het publiek en waar je 

dan ook een hapje kunt eten en/of een biertje of koffie kunt drinken. Als je 

Commanster weer verlaat, rijd je door het staatsbos Forêt Domaniale du Grand 

Bois. Je komt voorbij de Clairière van So Bèchefa (548 m) met 

barbecuegelegenheid en waar vele bewegwijzerde wandelroutes door het bos 

starten. Je eindigt je fietstocht met de afdaling naar Vielsalm via Neuville. 

Praktische en toeristische informatie 
Vielsalm: verkoop en herstelling van fietsen: Garage André Léonard, (rue Fosse 

Roulette - 0032 (0)80/21 53 81), Sport Passion (rue Général Jacques -  

0032 (0)80/21 77 57), winkels, restaurants, cafés, hotels, B&B, camping.  Maison du 

Pays de Salm (Ontdekking van de geologie, geschiedenis en folklore van het 

Salmland), subtropische zwembad van Center Parcs Les Ardennes. 

Salmchâteau: Café, bakkerij, kruidenier, B&B, musée du coticule. 

Beho: slagerij Vincent Laurent + frietkraan. 

Commanster: café met eetgelegenheid open in het weekend (Vieux Château 

de Commanster), B&B. 
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Fietsroute 
 

36,5 km 
 

 
 

Geen 

wegwijzers 

In het wiel van Eddy Merckx 
Dit fietscircuit is bedoeld 

voor wielertoeristen in prima 

conditie die het betere 

klimwerk niet schuwen. Hier 

wachten immers twee 

mythische cols uit de 

Doyenne, "Luik – Bastenaken 

– Luik": de côte de Wanne 

en côte de Stockeu. 

Afstand: 36,5 km 
Vertrek 

Maison du Tourisme 

Avenue de la Salm 50 

6690 VIELSALM 
Panorama 
 

Fysieke 

moeilijkheidsgraad 
 

Technische 

moeilijkheidsgraad 
 

Min. hoogte: 280 m 

Max. hoogte: 570 m 

Vertrek bij het Maison du Tourisme en rij de rue des 

Chars-à-Bœufs op.  Neem in Neuville-Haut de 

eerste weg links, naar Burtonville. Rij door het dorp 

en daarna bergaf naar de N675.  Draai naar rechts 

naar het centrum van Petit-Thier: 150 m voorbij de 

kerk sla je linksaf in de richting van Mon-le-Soie.  Je 

rijdt voorbij het Centre Européen du Cheval.  Dan 

volgt de afdaling naar Grand-Halleux.  Sla rechtsaf 

de grote weg op. Volg de N68 gedurende 2,5km.   
 

Sla rechtsaf (Wanne) en 50m verderop opnieuw 

rechtsaf, naar Neuville.  Hier ligt een klim van 3km 

te wachten.  In Lavaux (hoogte 398m) sla je linksaf.  

Je bent nu écht bezig aan de beroemde Côte de 

Wanne (hoogte 494 m).  In Wanne volg je op de 

rotonde de richting Stavelot.   
 

In Stavelot helemaal onderaan de weg (279m) sla 

je meteen rechtsaf: nu volgt die andere 

beroemdheid, de Côte de Stockeu: 2,4km klimmen 

naar een hoogte van 506m!  Dit was de favoriete 

klim van Eddy Merckx...  Een gedenksteen op de 

top herinnert overigens aan de formidabele 

prestaties van "de Kannibaal" die de Doyenne 5 

keer won.  Je rijdt nu door Hénumont.  In Wanne sla 

je 2 keer linksaf.  Na 1 km daal je links af naar 

Lavaux.  Volg nu richting Grand-Halleux en keer 

terug naar Vielsalm. 
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Deze cyclotoeristische 

route brengt je naar het 

hoogste punt van de 

gemeente Vielsalm: 

de Baraque de Fraiture, 

op 652 m. 

Door berg en dal 

Afstand: 55 km 
Vertrek 

Maison du Tourisme 

Avenue de la Salm 50 

6690 VIELSALM 
Panorama 
 

Fysieke 

moeilijkheidsgraad 
 

Technische 

moeilijkheidsgraad 
 

Min. hoogte: 361 m 

Max. hoogte: 642 m 

Vertrek bij het Maison du Tourisme (hoogte 362 m). 
Volg gedurende 200 m de richting van 
Salmchâteau en daal dan rechts de rue du Pont 
des Perches af. Steek de spoorwegbrug over, sla 
rechtsaf en volg de weg tot het eerste kruispunt, in 
het centrum van Rencheux. Zodra je door het 
dorpje Goronne bent gereden, sla je linksaf naar 

Sart. In Thier del Preux werd een monument 
opgericht als herinnering aan de hevige 
gevechten die hier plaatsvonden tijdens het 
Ardennenoffensief van 1944. Rechts van je, 
verborgen achter de bomen, ligt de laatste groeve 
waar nog "coticule" werd gedolven, de slijpsteen 
die uniek is op de hele wereld. Je bereikt nu de 
N645: sla rechtsaf in de richting van Lierneux. In dit 
dorpje volg je richting Manhay. Op het kruispunt in 
Manhay sla je linksaf. Het gaat nu bergop naar 
Baraque de Fraiture. Sinds ruim 25 jaar vindt hier op 
de Baraque de Fraiture op de eerste zaterdag van 
augustus de "Sean Kelly"-cyclotocht plaats. In 
Vielsalm staat overigens een monument voor de 
voormalige wielerkampioen uit Ierland. Voorbij de 
rotonde volg je de richting Houffalize. Je rijdt dan 
gedurende 10 km voorbij de Fagne du Plateau des 
Tailles en het Bois de la Cedrogne. Net voor 
Houffalize sla je linksaf, naar Montleban.  Doorkruis 

Fietsroute 
 

55 km 
 

 
 

Geen 

wegwijzers 

het dorp. Voorbij Baclain sla je linksaf in de richting van Vielsalm. De weg leidt door 
het woud naar Courtil. Rij gewoon verder: rechts ligt de brouwerij Lupulus. Hier wordt 
het streekbier Lupulus gebrouwen. Vielsalm ligt nog 11 km verderop. 
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Herdenkingsrondrit 

Herdenkingsrondrit in Gouvy 
 

Een toeristisch circuit, geschikt om af te leggen met auto, 

motor of fiets. Je ontdekt in de gemeente Gouvy 

verschillende locaties met een zeker belang met 

betrekking tot de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. Het 

is een eerbetoon aan de vele mensen die hun leven 

hebben geofferd in de strijd voor vrijheid en democratie. 

De brochure is te koop in het Syndicat d’Initiative van 

Gouvy (5 euro). 

41 

De Slag om de Ardennen  

in de Salmstreek 
 

Dit herdenkingsparcours doorkruist de verschillende 

locaties en dorpjes waar tijdens het Ardennenoffensief 

van december '44 en januari '45 hevig en onverzettelijk 

strijd werd geleverd. De verschillende monumenten en 

gedenkstenen herinneren aan de periode die enorm 

hard was voor de soldaten van beide kampen én voor 

de burgerbevolking. Met dit circuit van 88 km doorkruist u 

onze streek op een andere manier en ontdekt u met 

andere inzichten de natuurlijke decors, reliëfs en 

landschappen die intussen een nieuw uitzicht kregen van 

de natuur en van de mens. Te doen met auto, motor of 

fiets. Brochure (FR, NL, DE, EN) te koop op onze website of 

in het Maison du Tourisme (prijs: 7 euro). 

Mei 40 - in het spoor van  

de Ardense Jagers 
 

Mei 1940: de inval van nazi-Duitsland begint. De Duitse 

legers steken de grens over en rukken bliksemsnel op 

naar het westen.  Hier, in de Ardennen, wordt hun 

opmars tegengewerkt. Ze staan hier immers oog in oog 

met een regiment van taaie en koppige mannen die de 

valleien en wouden van hun streek door en door kennen: 

de Ardense Jagers.  Brochure te koop (FR, NL, DE, EN)  

(3 euros) bij la Maison du Tourisme of op onze website.  

Ook te downloaden voor uw GPS op www.cirkwi.com. 

Herdenkingsrondrit in Trois-Ponts 
 

(Enkel in het Frans) « Circuit du Souvenir à parcourir en 

voiture ou à moto reprenant les monuments belges des 

guerres 14/18 et 40/45 ainsi que les monuments dédiés à 

nos libérateurs et aux victimes civiles.  Ce circuit vous 

montrera plus en détail les chemins d’Ardenne et le prix 

payé pour y savourer cette paix retrouvée.  L’ouvrage 

consacré au patrimoine militaire local est en vente au RSI 

de Trois-Ponts au prix de 3 euros. » 



Afstand 

137 km 

 
Vertrek 

VVV van Trois-Ponts 
Avenue Joseph Lejeune 11A 

4980 TROIS-PONTS 

Vanuit Trois-Ponts 

ontdekt u de Route van 

de Toppen Lienne-

Amblève.  Een excursie 

van 137 km in het hartje 

van de prachtige Luikse 

Ardennen.  Met dalen 

en steile hellingen biedt 

deze route 

adembenemende 

panorama’s.  

De route begint in Trois-Ponts aan de kruising 

van de drie valleien (Amblève, Bâleur en Salm). 

Al snel stijgt de route en 120 kilometer lang lijkt 

het wel een achtbaan.  Kort na Mont-de-Fosse 

ligt het gehucht Bergeval.  Daarna gaat u naar 

rechts naar het dorpje Saint-Jacques.  Langs 

bossen en grasrijke plateaus komt de route uit in 

de vallei van de Salm op het grondgebied van 

de provincie Luxemburg.  Voor u ziet u een 

helling, de muur van Wanne, zeer bekend bij de 

wielerliefhebbers, aangezien hier in de lente de 

internationale wielerwedstrijd Luik-Bastenaken-

Luik plaatsvindt.  Bovenaan aan de rechterkant 

ziet u het dorp Logbiermé.  Daarna komt u aan 

in Wanne.  Dit vredige kleine dorp wordt 

gedomineerd door zijn mooie kerk die nog uit 

de Karolingische periode stamt en is ook 

gekend voor de 18de eeuwse kasteelhoeve.  

Vanuit Wanne baant de route zich een weg 

door het donkere en mysterieuze bos van de 

Hoge Ardennen, vooraleer te eindigen in 

Stavelot.  Een kleine stop is hier op zijn plaats.  

Stavelot is gebouwd rond een abdij die als 

uitzonderli jk erfgoed van Wallonië is 

geklasseerd.  Stavelot lijkt op een stadje uit de 

18de eeuw met zijn majestueuze marktplein, zijn 
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stenen huizen en vakwerkhuizen, zijn steegjes en zijn fonteinen.  Bovendien 

bevinden zich in de abdij drie uitzonderlijke musea en is de stad er fier op een 

van de bekendste carnavals van België te organiseren: de "Laetare des Blancs 

Moussis" en zijn prachtige stoet.   Vanuit Stavelot gaat de route naar Beaumont.  

Keer terug naar Stavelot via een deel van het oude tracé van het circuit van 

Spa-Francorchamps.  Zonder de stad te betreden, gaat de route snel terug 

omhoog via de gehuchten Renardmont en Ster.  De route klimt verder en 

passeert Ruy en daarna Andrimont.  In Cour begint u een afdaling naar La 

Gleize, trots op zijn kerk uit de 12de eeuw en zijn Historical Museum December 

1944.  Kort voor Cheneux komt u de Amblève tegen.  Daarna komt u aan in 

Rahier, Kort na dit dorp volgt de route van bovenaf de kronkels van de Lienne.  

Kort bij het gehucht Forges ziet u een mooi waterrad.  De rivier heeft de mens 

eeuwenlang zijn kracht gegeven om ijzer te smeden.  De route gaat terug naar 

de vallei van de Lienne.  Trou de Bra heeft de allures van een hoge berg en lijkt 

als twee druppels water op een panaroma uit de Vogezen.  De dorpen 

Odrimont en Basse-Bodeux nodigen ook uit tot een wandeling en tot een 

herbronning in dit natuurlijke paradijs.  Het summum van de "adembenemende" 

landschappen bevindt zich aan het einde van de route wanneer u het gehucht 

Brume doorkruist op een hoogte van 440 m en in evenwicht op de heuvel.  Laat 

de charme op u inwerken vooraleer u terugkeert naar Trois-Ponts. 
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Afstand 

50 km 

 
Vertrek 

VVV van Trois-Ponts 
Avenue Joseph Lejeune 11A 

4980 TROIS-PONTS 

Vertrekkend vanuit  

Trois-Ponts volgt u de 

Panoramaroute, een 

ontdekkingstocht met 

de wagen van 50 km  

(2 lussen van 25 km) 

door vredige kleine 

dorpen in en rond  

Trois-Ponts: Basse-

Bodeux, Logbiermé, 

Mont Saint Jacques en 

Wanne.  De schoonheid 

van de Luikse Ardennen 

in een notendop!   

Trois-Ponts, ingebed in het hartje van drie 

fascinerende valleien, dankt zijn ontwikkeling aan 

de komst van de spoorweg in 1867.  De route volgt 

in het begint de loop van de Salm.  Op geologisch 

vlak ligt de route op fyllieten en kwartsieten, 

karakteristieke rotsen voor de regio.  Sommige 

Ardense woningen hebben nog hun leistenen 

daken; u zult dit vooral zien in het gehucht Spineux, 

aan de voet van de helling van Wanne.  Op de 

top wacht u een adembenemend panorama, 

typisch voor de Ardennen, met bosrijke 

heuvelkammen en rustige dorpen verspreid op de 

hellingen.  Het traject dat u naar Logbiermé voert, 

loopt door een groen mysterieuze bos.  Kort voor 

Logbiermé, op 200 m van de weg, bevindt zich de 

Faix du Diable, een opmerkelijke opeenstapeling 

van kwartsiet en het vertrekpunt voor een 

wandelontdekkingstocht van de duistere legendes 

van de regio.  De route klimt zigzag naar Wanne.  

Een karakteristiek dorp dat bedolven schijnt te zijn 

door de indrukwekkende kerk Sainte-Madeleine 

met een 12de-eeuwse toren.  Het gelijknamige 

kasteel dateert uit de Middeleeuwen, maar zijn 

huidig aspect (18de eeuw) vertoont weinig 

gelijkenis met de versie uit de 10de of 12de eeuw.  

Zet de afdaling naar Aisomont verder en keer terug 

naar Trois-Ponts.  De eerst lus van de 
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Panoramaroute eindigt hier.  De route slingert eerst door de vallei van Bodeux en 

klimt dan verder naar Mont Saint-Jacques via Mont-de-Fosse en Bergeval.  De 

betoverende, doorkruiste landschappen doen je in magie geloven en spreken tot je 

verbeelding.  Saint-Jacques, een dorpje gelegen op een hoogte van 430 m, is de 

vertrekplaats voor bedevaartgangers op weg naar Santiago de Compostella.  Na 

het sombere en mysterieuze bos aan de kant van Logbiermé volgt tussen de dorpen 

Fosse en Haute-Bodeux een meer open en lichtgevend landschap.  In Basse-Bodeux 

ontmoeten steen en leisteen elkaar: een rustig dorp waarvan het centrum op 

opmerkelijk mooie wijze is gerestaureerd.  Daarna volgt nog een laatste klim om 

terug te keren naar het gebied van de meren…  Vanuit het dorp Brume is de oude 

zijrivier van de Amblève in Coo nog altijd zichtbaar.  In de 18de eeuw hakten de 

monniken van de Abdij van Stavelot in de heuvel om de kromming van de rivier af te 

snijden.  Op de plaats waar de rivieren samenlopen, stroomt een nieuwe waterval, 

die van Coo.  Aan de voet van de waterval installeerden de monniken een 

watermolen.  In de 20ste eeuw profiteerden de mensen van de gedroogde bijrivier 

om er een kunstmatig meer te bouwen, omzoomd door twee stuwdammen: een 

kolossaal kunstwerk dat deel uitmaakt van de elektrische centrale van Coo.  De 

centrale is gebouwd in 1971 en werkt met een systeem van turbines en pompen.  Op 

een hoogte van 500 meter verzamelen de twee bovenmeren een belangrijke 

hoeveelheid water die ‘s nachts wordt opgepompt.  In geval van een sterke vraag 

naar elektriciteit worden de twee meren geleegd en wordt het water naar het 

onderste meer gestuwd, via turbines die de generators aandrijven.   

De Panoramaroute eindigt in Brume voordat die steil afloopt richting Trois-Ponts. 
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Afstand 

190 km 
 

Vertrek 

Baton Rouge 

rue de la Grotte 21 

6690 VIELSALM 

Speciaal voor motorrijders 

slingert dit traject zich 

door schitterende dorpjes 

in de provincies Luik en 

Luxemburg en het 

Groothertogdom 

Luxemburg. De hele toer 

blijft gevarieerd en 

leerzaam. Nu eens volgen 

we een waterloop (zoals 

de Lienne), dan weer  

doorkruisen we het  

Ardense woud. En telkens 

is er mogelijkheid om 

sporen van de Tweede 

Wereldoorlog te 

ontdekken. 

Sporen van Wereldoorlog II 
Download voor GPS (Garmin en TomTom) 

op www.benhet.be 

Het begint al meteen in Vielsalm, waar we een 

Sherman-tank kunnen bewonderen. Deze 

Amerikaanse gevechtswagen staat symbool 

voor het hevige weerwerk dat de 7e divisie en 

haar bijbehorende gevechtseenheden boden 

om de felle opmars van het 6e Duitse leger te 

stui ten en hierdoor het geallieerde 

tegenoffensief te kunnen voorbereiden.  

Bij het kruispunt van de Baraque de Fraiture 

staat een Houwitser, de beruchte Duitse 

artillerie. Wat verderop in Bihain kunnen we een 

bezoek brengen aan het museum van de 

Amerikaanse 83e Infanteriedivisie en aan een 

treinwagon die tijdens de Tweede Wereldoorlog 

werd ingezet om gevangenen te deporteren: 

Remember You ’45.  

In Cherain, een kleine deelgemeente van 

Gouvy, staat een kanon van het Schwere-type. 

In Houffalize vinden we een Duitse Panther-tank 

die de brug bewaakte. Hij was in de Ourthe 

gekanteld en bleef daar liggen tot de zomer 

van 1945. De Panther kreeg zijn vuurdoop tijdens 

de grootste tankslag van de moderne tijd: de 

Slag om Koersk.  De Panther was een klasse 
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sterker dan de Amerikaanse en Britse tanks die 

in de Slag om de Ardennen werden ingezet.  In 

het dorpje Wibrin bevindt zich nog een Sherman

-tank die in 1950 werd gered door de 

dorpsbewoners toen de schroothandelaars al 

waren gestart met hun sloopwerk.  

Vijftien kilometer verderop ligt La Roche-en-

Ardenne, bekend om de ruïnes van het feodale 

kasteel. Ook hier kruisen we een Sherman-tank, 

opgedragen aan de Amerikaanse eenheden 

die deelnamen aan de bevrijding van La Roche 

en omliggende gemeenten. Wat later rijden we 

door de gemeente Rendeux, meer bepaald het 

gehuchtje Beffe waar op het plein voor de kerk 

nog een andere Sherman-tank staat.  

In Grandmenil, gemeente Manhay, wacht dan 

weer een Duitse Panther. Deze tank werd daar 

achtergelaten op 26 december 1944. In La 

Gleize is er mogelijkheid tot museumbezoek: het 

museum December 44 brengt verslag uit over 

de Slag om de Ardennen zoals deze in de nacht 

van 23 op 24 december 1944 woedde rond dit 

dorp.  Vóór het museum staat een Duitse Tiger II-

tank. 
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Bâton Rouge 
Verblijfscentrum voor motards 

De niet te missen pleisterplaats voor motorliefhebbers in deze streek! 
  

De herberg is open sinds 2003. Er zijn 3 tweepersoonskamers,  

1 vierpersoonskamer en 2 slaapzalen (voor 14, resp. 6 personen). Baton Rouge 

kan dus slaapgelegenheid verzorgen voor in totaal 30 motards. De gasten 

beschikken over een gemeenschappelijke badkamer met 4 douches, een 

grote garage voor de motoren, met directe toegang tot de herberg, een 

bruine kroeg met specialisatie in Belgische bieren, ontbijt en avondmaal, 

barbecue op zaterdagavond, overdekt terras en een grote, vol op het zuiden 

gerichte tuin. Meerdere GPS-circuits (Garmin en TomTom) voor motoren te 

downloaden van www.benhet.be.   Info en prijzen: 
 

Bendert VAN REEK & Hetty EVERAARTS 

rue de la Grotte 21 - B-6690 VIELSALM 

 +32 (0)80 39 84 01 - info@benhet.be - www.benhet.be 
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Paarden-

route 
 

30 km 
 

Wegwijzer: 

Uw paard is een 

uitstekende partner 

om onze bossen en 

adembenemende 

vergezichten te 

verkennen.  En 

achter de bocht in 

het bospad volgt 

misschien weer een 

uitgelezen plek voor 

een heerlijke 

galop ... 

Afstand: 30 km 
 

Vertrek 

Centre Européen 

du Cheval 

Mont-le-Soie 1 

6690 VIELSALM 
Tél.: +32 80 21 65 56 
 

Min. hoogte: 412 m 

Max. hoogte: 590 m 

Vertrek bij het ruitercentrum van Mont-le-Soie en volg 

de blauwe wegwijzers door de bossen richting Poteau 

(50°18’45.6’’ N – 06°00’40.8’’ E). Steek hier de N675 

over. Het parcours begint in dalende lijn.  

 

Rij langs het bos van Tinseubois. Er ligt hier overigens 

ook een kapel (50°17’57.7’’ N - 05°59’53.6’’ E). Rij 

verder naar Blanchefontaine (50°18’16.4’’ N - 05°

59’31.5’’ E) en daarna naar Burtonville (50°16’.59.4’’ N – 

05°57’52.0’’ E). In het dorpje kunt u gebruik maken van 

de picknicktafel en -banken.  

 

Vlakbij werd een monument opgericht: het verwijst 

enerzijds naar de bevrijding van Burtonville door het 

290e regiment van de 75e infanteriedivisie op 17 en 18 

januari 1945, en anderzijds naar de oorlogsslachtoffers. 

Daarna dringt u binnen in het "Forêt domaniale du 

Grand Bois". Een interessante halte dient zich aan op 

de open plek So Bêchefa (50°16’29.0’’ N – 

0557’38.8’’E): barbecues, tafels en banken zijn ter 

beschikking van zonsopgang tot zonsondergang.  

 

Rij rechtdoor verder gedurende 4 km. Blijf de 

wegwijzers volgen. Steek de N675 over en daarna de 

N679. Door het bos bereikt u Mont-le-Soie. Het einde 

van dit parcours is een vrij moeilijke beklimming.   

P.WILLEMS-FTLB 
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START 

Vanuit dit centrum: 

6 ruitercircuits bewegwijzerd, 

waarbij 3 van 20km, 2 van 

30km en 1 van 40km. In totaal 

160km bewegwijzerde circuits 

doorkruisen de gemeenten 

Vielsalm, Trois-Ponts, Stavelot 

en Sankt-Vith.  De kaarten van 

deze circuits zijn beschikbaar 

op:  

www.linalux-montlesoie.com 

Downloaden voor GPS mogelijk 
Geen verhuring van paarden; de 

ruiters moeten hun eigen rijdier 

meebrengen.  22 keurig ingerichte 

boxen voor de paarden en 2 

verblijven met sanitair en ingerichte 

keuken beschikbaar voor de ruiters. 

 1 overdekte manege,  

2 buitenpistes op zand,  

1 crosstrainingparcours en  

1 galoppiste (1700 m).  

http://linalux-montlesoie.com/fr/tourisme.html


Afstand 

28 km 
 

 

Vertrek 

La Ferme Bodson 
Mont St Jacques 10 

4980 TROIS-PONTS 
 
 

Min. hoogte: 350 m 

Max. hoogte: 560 m 

Ruitertocht vanuit 

Saint-Jacques 

over mooie 

woudwegen door 

de gemeenten 

Trois-Ponts, 

Lierneux en 

Vielsalm. 

Vertrek bij de Ferme Bodson in het dorpje Saint-

Jacques. Dit ruitercircuit doorkruist de wouden van de 

gemeenten Trois-Ponts, Lierneux en Vielsalm. Opgelet: 

alleen in Trois-Ponts zijn er wegwijzers aangebracht. 

Vertrek niet op tocht voordat je bij de Ferme Bodson 

het GPX-bestand hebt gedownload. Je vindt daar 

overigens ook andere ruitertochten, aangeraden door 

dhr. Bodson, afhankelijk van je plannen. Verlaat de 

Ferme Bodson in de richting van de kerk en neem de 

eerste weg rechts. Volg de wegwijzers (groene cirkel) 

naar een eerste halte bij de camping van Gossaimont 

in het dorp Amcômont waar je een glaasje kunt 

drinken. Vervolg dan de tocht in de omgekeerde 

richting en verder naar Arbrefontaine. Vooraleer te 

klimmen naar Farnières gun je je paard best de tijd om 

even te drinken in de doorwaadbare plek in de buurt 

van Goronne. Ook in Farnières heb je de gelegenheid 

om iets te verbruiken, meer bepaald in het kasteel van 

het Centre de Rencontre et d’Hébergement Don 

Bosco. Verlaat Farnières, steek de weg over ter hoogte 

van het Croix de Quartiers en ga rechtdoor in de 

richting van Bergeval. Iets verderop geniet je van het 

uitzichtpunt van de "7 collines" (7 heuvels). Keer nu 

terug naar Saint-Jacques.  Meer info: 
www.fermebodson.be - mail@fermebodson.be 

Jacques BODSON: +32 (0)475 63 34 21 
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• PAARDRIJDEN: 
- Centre Européen du Cheval de Mont-le-Soie www.linalux-montlesoie.com 

Mont-le-Soie 1 - 6690 VIELSALM………………………………….+32(0)80/21 65 56 

- La Ferme Bodson - www.fermebodson.be 

Mont Saint-Jacques 10 - 4980 TROIS-PONTS…………………..+32(0)80/68 42 54 

- Willow Springs Way Station - www.willowsprings.be 

Cherain 24M - 6673 GOUVY……………………………………...+32(0)80/86 45 52 

- Les Fjords de la Lienne - www.facebook.com/AsblLesFjordsDeLaLienne 

Amcômont 8 - 4990 LIERNEUX……………………………………+32(0)80/22 93 65 

- Le Haras du Howald - www.ecurieduhowald.be 

Neuville 6 - 4980 TROIS-PONTS……………………………….…+32(0)496/60 40 66 

- Salm Horse Team - www.salmhorseteam.com 

Neuville Haut 3 - 6690 VIELSALM……………………………….+32(0)497/12 86 29 

- Equi Harmony Stables - www.equiharmony.com 

La Comté 13 - 6690 VIELSALM………………………………….+32(0)495/43 33 19 

- Dutch Joy - www.dutch-joy.nl 

Cherain 20A - 6673 GOUVY………………………………………+32(0)80/44 49 19 
 

• HOEFSMEDEN: 
Christian Cannels       Wathermal 23 - 6670 GOUVY…………+32(0)80/78 67 88 

Pascal Lejeune          Centre équestre de Mont-le-Soie…..+32(0)477/81 10 25 

J. Mathieu                  Sterpigny 49A - 6673 GOUVY………...+32(0)497/83 60 43 
 

• DIERENARTSEN: 
M. Monin & M. Dardenne 

Av.de la Salm 69 - 6690 VIELSALM………………………………+32(0)80/21 75 55  

M. Sizaire 

Les Sarts 11 - 6690 VIELSALM…………………………………….+32(0)499/13 90 59  

Mme Haan 

Rettigny 24 - 6670 GOUVY………………………………………+32(0)496/44 30 41  

M. Lemaire 

Beho 80 A - 6670 GOUVY…………………………………………+32(0)80/51 07 40  

M. Hubert 

Cherain 9 E - 6670 GOUVY………………………………………..+32(0)61/28 81 63 
 

• UITRUSTING VOOR RUITERS EN PAARDEN: 
Stock des Ardennes - Marino Delges  

13a, rte de Cierreux - 6690 SALMCHATEAU……………………+32(0)80/21 77 24 

Salm Horse Team - sellerie 

Neuville Haut 3 - 6690 VIELSALM……………………………….+32(0)497/12 86 29 

Quincaillerie Lallemand 

rue Fosse Roulette 4 - 6690 VIELSALM…………………………..+32(0)80 21 61 14 
 

• PAARDENVOER: 
Ets Counasse 

La Bedinne 10 - 6690 VIELSALM………………………………….+32(0)80/21 67 77 

Ets Bock 

Bovigny 46 - 6671 GOUVY………………………………………...+32(0)80/21 66 89 
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Te paard: praktische info 

http://www.ardenneweb.eu/videos/ouverture_du_stock_des_ardennes_salmchateau
http://www.ardenneweb.eu/videos/ouverture_du_stock_des_ardennes_salmchateau
http://www.ardenneweb.eu/videos/ouverture_du_stock_des_ardennes_salmchateau


Wandelingen met ezels 
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Als je kinderen hebt, kan je ze de dag 

van hun leven laten beleven door onze 

mooie streek te verkennen op de rug 

van een ezel!  Meer info, prijzen en 

openingsuren op onze website. 

 

Le Pré aux Ânes 
La Chapelle 13 - 4990 LIERNEUX 

+32 (0)80 34 14 93  

www.lepreauxanes.be 
Tochten van een of enkele uren of zelfs 

een hele dag op de rug van een ezel, 

met begeleider.  (Reserveren i s 

noodzakelijk.) Organisatie van stages en 

verjaardagsfeestjes. 

 

Coo Adventure 
Henrimoulin - 4980 TROIS-PONTS 

+32 (0)80 68 91 33 

www.coo-adventure.com 
Wandel op de rug van een ezel door de 

valleien van Trois-Ponts en ontdek de 

natuur en de landschappen. 
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Maison du Tourisme Haute Ardenne 
Avenue de la Salm 50 - B-6690 VIELSALM 

+32 (0)80 21 50 52 - info@haute-ardenne.be 

www.haute-ardenne.be 


