Sy Vierdaagse: Traject 1
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Algemene Informatie
Naam van de Route
: Sy Vierdaagse: Traject 1
Opsteller
: Dirk v.d. Oetelaar.
Met dank aan Frank en Robin voor het idee van een gedeelte
van deze wandeling en Hans voor de hulp bij het samenstellen.
Vertrekpunt
: de Tukhut, Rue de Luin 4, Sy
Aankomstpunt
: de Tukhut, Rue de Luin 4, Sy
Afstand
: 44km / 30km
Moeilijkheidsgradatie : licht // normaal // pittig // zwaar // zeer zwaar
Hoogteverschil
: totale stijging/daling = 1030 m, langste stijging = 202 m
Hoogste punt v.d. route : 343 m (Op `Sur les Tailles`, 1 km noordoostelijk van Ville)
Laagste punt v.d. route : 95 m (De brug bij Comblain au Pont)
Parkeren
: tegenover de Tukhut, op gratis parkeerterrein
Horeca
: in Ouffet (na 16 km), Comblain au Pont (na 27,5 km),
`Littel Creek Salloon` in Comblinay (na 33,5 km),
`Relaxhoris` in Xhoris (na 36 km).
Bijzonderheden
: deze route is absoluut ongeschikt voor kinderwagens en rolstoelen
Datum opstellen
: versie 1.0: 3 juli 2008 //
2
Inleiding
Voor u ligt de eerste van een viertal wandelingen die samen de Sy-Vierdaagse gaan vormen.
Het komt er grofweg op neer dat u iedere dag een wandeling maakt van gemiddeld 40 km en daarbij
tevens zo`n 1000 klimmeters te verstouwen krijgt. Dat betekent dus 160 km lopen en 4000 m klimmen
in vier dagen. Voorwaar een prestatie van formaat.
Hou bij deze wandeling rekening met een forse ‘onderwegtijd’ en besef dat u over een meer dan
gemiddelde conditie zult moeten beschikken. Maar dan krijgt u er ook wel wat voor terug. Afgezien
van een prachtig stuk Ardennenbeleving zal er ook altijd het prettige gevoel van een geleverde
prestatie zijn. Wij wensen u een prettige en vooral sportieve wandeling toe.
O ja, nog even de treintijden van Comblain Au Pont (station `Rivage`) terug naar Sy:
12.50 / 14.50 / 15.50* / 16.50 / 17.35* / 17.50* / 18.50 / 20.50
(*) rijdt niet op zaterdagen en niet op zon- en feestdagen.
3
Aard van de wegen
Deze route gaat afwisselend over verkeersluwe asfaltweggetjes, halfverharde wegen en bospaadjes.
Soms is de ondergrond hard, dan weer zacht, soms nat en dan weer droog. Vooral als het geregend
heeft, kunnen sommige paden erg glad zijn!
4
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Aanbevolen uitrusting
Goede en stevige (berg)schoenen van 'BC' kwaliteit.
Kaarten van de omgeving.
GSM

-

Eenvoudig rugzakje met regenpak.
Drinken en eten.
EHBO-materiaal.

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. Bij sommige stukken van deze route kunt u zich echter
wel oriënteren met behulp van evt. aanwezige GR (Grande Route) tekens: "= GR" betekent dat u wel
de GR route volgt. "≠ GR" betekent dat u de "GR" hier verlaat. Soms komt u de afkorting "BWB"
tegen. Dit verwijst dan naar een "blauw wandelaars bordje", een soort van wegwijzer voor de
wandelaar.
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Kaarten
NGI-kaart, nummer: 49/5-6, en 49/1-2.
De kaarten zijn te verkrijgen bij iedere goede kaartboekhandel. De eerstgenoemde kaart
is ook te koop in de Tukhut. Vraag erom bij de dienstdoende patron.
Ten westen van Tohogne op de rand van de kaart bij Àux Trois sapins" gaat u een klein stukje van
de kaart af. U komt dan terecht op de NGI-kaart met nummer 48/7-8. Deze kaart is niet in de
Tukhut te koop. Daarvoor verwijzen wij u naar de gespecialiseerde kaartboekhandel. De route ter
plekke is echter zo duidelijk omschreven dat u die kaart waarschijnlijk niet nodig heeft.
Overige
Opmerkingen over en aanvullingen op deze routebeschrijving kunt u via het Responsformulier
van de Tukhut website opsturen of via E-mail naar info@tukhut.nl. Uw suggesties worden dan
beoordeeld, en indien van toepassing, in de volgende versie van deze routebeschrijving verwerkt.
Routebeschrijving
VAN SY VIA VERLAINE NAAR TOHOGNE (5 KM)
Dat de Tukhut in een rivierdal ligt, heeft minstens één groot nadeel: Om het dal van de
Ourthe uit te komen, moet je meestal beginnen met een flinke klim. En dat is bij deze
route niet anders. De klim begint aan de andere kant van de Ourthe. Dus moeten we
eerst deze rivier zien over te steken. En wat is er mooier, wetend dat er nog zo’n 40
kilometer te gaan zijn, om meteen te beginnen met een opwarmertje voor de kuiten?
Loop de Tukhut uit en ga 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. U loopt nu, stroomafwaarts, in de richting van Verlaine. De weg zal spoedig
gaan stijgen.
Neem het eerste bospad dat schuin naar links van deze weg afsteekt.
o Dit bospad is niet gemarkeerd en om te voorkomen dat u dit paadje voorbijloopt,
volgen hier wat aanwijzingen: Het pad is een holle weg en begint nèt 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 paar mooie doorkijkjes
op de Ourthe-vallei. Loop het pad verder af tot aan een asfaltweggetje.
Ga hier linksaf en volg deze weg omhoog. Deze weg komt uit op wat een kruising lijkt te zijn.
Het is echter een T-splitsing omdat de weg rechtdoor een oprit naar een huis is.
Ga bij deze T-splitsing linksaf. U zit goed als het 1e huis aan de rechterkant nr. 4 blijkt te zijn.
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. Het pad komt weer op een asfaltweggetje uit.
Ga hier linksaf. De weg stijgt verder.
o De eerste weg rechts, die tussen de statige coniferen door, moet u voorlopig
nog maar even niet nemen?
Neem het eerste gravelpad naar rechts. Na ± 25 meter gaat dit pad over in een karrenspoor.
Als u onder een hoogspanningskabel bent gegaan, komt u bij een Y-splitsing. Blijf hier gewoon
rechtdoor gaan het licht stijgende pad volgen. Even verder passeert u weer een
hoogspanningskabel.
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Zo'n 600 meter verder is er links van het pad een stuk akkerland en rechts nog steeds bos. Houdt
op dit punt het pad naar rechts aan. U stijgt verder. Het eerstvolgende pad naar rechts negeert u.
Het pad begint te dalen en de ondergrond wordt gravel. Dit pad komt uit op een klein
asfaltweggetje. Het dorpje recht tegenover u is Tohogne.
o U gaat nu met een "omtrekkende beweging" om Tohogne heen.
Ga hier rechtsaf. Zo'n 100 m meter verder komt u op een doorgaande weg uit.
Steek hier alle wegen over en ga rechtdoor verder op het pad tussen weilanden door,
tot u weer bij een asfaltweggetje uitkomt.
Steek dit weggetje over en volg het pad richting "Liaison Fond Vedeur". U negeert verderop
een pad naar rechts. Volg het pad totdat u weer eens een keertje bij een asfaltweggetje uitkomt.
Steek ook dit weggetje gewoon weer over en ga rechtdoor. Volg dit pad tot aan een T-splitsing
met een halfverhard pad.
VAN TOHOGNE NAAR OUFFET (11 KM)
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o We gaan het dorpje Tohogne nu achter ons laten.
Ga rechtsaf en volg dit stijgende pad tussen een klein sparrenbos (links) en een hoger gelegen
weiland (rechts) door. Een pad van rechts negeert u.
o Kijk ook eens achterom het Ardenner landschap is hier echt prachtig, toch?
Het pad komt uit op een asfaltweg (bank).
Ga hier rechtsaf en volg deze doorgaande weg die te boek staat als de "N814", zo'n 500 meter,
totdat u rechts een straat krijgt die "La Haisse" blijkt te heten.
Ga hier linksaf, een half verhard pad in. Volgens het bord is het hier verboden in te rijden, maar
met de "benenwagen" mag dat vast wel. Het pad gaat stijgen en 200 meter verder gaat u het bos
in. Even verder is er een Y-splitsing in de weg.
Houd hier rechts aan en volg dit bospad, dat min of meer op hoogte blijft, zo'n 600m. Negeer
paden van links en rechts.
o Op dit pad haalt u met 335 m het hoogste punt van de wandeling. Wèl een mooi bos
maar geen uitzicht hier, dommage !!!
De laatste honderd meters op dit stuk zijn dalend en brengen u bij een stuk landbouwgrond.
Ga hier linksaf en vervolg uw route op de scheiding van het bos (links) en het akker (rechts).
Na 300m loopt u rechtdoor een stukje bos in waar u 200m verder al weer uit komt.
Volg wederom de scheiding tussen een bosperceel (links) en het akker (rechts). Aan het einde
van dit akker maakt het pad een korte bocht naar links en meteen weer naar rechts.
En plots staat u in een stukje bos op een prachtig mooie holle weg.
Volg dit "holle" pad naar rechts en omhoog, in de richting van "Aux trois sapins, 5 min.", met de
zekerheid dat u het vermelde doel al lang voorbij bent gelopen als u de aangegeven looptijd
volmaakt.
o U bent dus het bos uitgelopen en op het hoogste punt van dit pad komt u uit bij een
bankje, een prullenbak, een kruisbeeld, een bordje met de hoogteaanduiding (318 m)
en een mooi uitzicht. Deze plek heet "Aux Trois Sapins". En dat is vreemd als je
bedenkt dat er toch maar 2 sparren staan en wel 3 eiken? Hoe dan ook, een prima
plekje om te picknicken, of alleen maar even te rusten, of…...
Volg het ½ verharde pad richting "Liaison Jenneret 15 min". Het pad begint te dalen en voor u
ziet u een dorpje liggen. U daalt verder tot het eerste pad rechts.
Ga hier rechtsaf dit pad in dat tussen twee weilanden door gaat. U heeft het juiste pad te pakken
als u na een flauwe bocht naar rechts door een mini sparrenbos heen gaat. Het pad stijgt amper
en u komt uit op een ander ½ verhard pad.
Steek dit pad recht over (=GR) en volg dit pad tot aan een asfaltweggetje.
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Steek dit weggetje over vervolg het GR-pad nog zo'n 1 km. Dit licht dalende pad biedt u mooie
uitzichten en komt uit op (alweer) een asfaltweggetje met rechts voor u een prachtige grote
lindeboom met op de stam een kruisbeeld. Links van u staat zo'n foeilelijke GSM-zendmast.
Ga hier linksaf en volg dit weggetje tot een bocht naar rechts. In de buitenbocht staat een bankje.
Ga net voor de bocht, naar rechts, een sterk terug stekend bospad in. U blijkt nu in een diep
ingesneden beekdal te lopen. Na zo'n 1,3 km wordt het eindpunt van dit dal gemarkeerd door een
enorme eik die in een bocht naar rechts aan de buitenkant staat. Even verder steekt u m.b.v. een
boogbrugje het riviertje de "Neblon" over. U gaat door de grote poort en komt op ‘n asfaltweg uit.
o Proficiat, u heeft net een afdaling van 130 m afgerond (300 m  170 m).
Ga rechtsaf en volg de weg die even verder een bocht naar links maakt. Net na de bocht steekt er,
naar links, een pad van de weg af.
Steek de weg over en neem dit sterk stijgende pad.
o Dit pad blijkt een uitzonderlijk mooie en diep ingesleten holle weg te zijn met een
rotsige ondergrond. Aan weerskanten is het pad gelardeerd met zeer grillig gevormde
beukenachtige bomen. Alles bij elkaar heeft dit pad een hoog "trollen gehalte". Deze
informatie is meer bedoeld voor de thuislezers dan voor u, die nu dit pad aan het
bestijgen bent. U zult er misschien de puf niet voor hebben omdat dit pad namelijk
extreem steil omhoog loopt tot zo'n 270 meter.
Ga op het hoogste punt rechtdoor en uiteraard gaan we hier weer iets omlaag. Voor u ziet u
de gebouwen liggen van "Ferme en Chateau Himbe". Als u onder een stroomkabel door op
een 5-sprong bent aangekomen, ziet u rechts de gebouwen van de ferme en links de muren
van het Chateau.
Ga hier rechtdoor en volg het ½ verharde pad. U kruist de oprijlaan van het Chateau en naar links
heeft u een mooi inkijkje naar de prachtige gebouwen. U volgt het pad verder langs de muur
tot aan een piepklein asfaltweggetje.
Steek dit weggetje over en volg het licht dalende pad langs een haag van verschillende soorten
begroeiingen (links) en akkerland (rechts) totdat u in het laagste punt een (drooggevallen)
typisch belgisch beekdalletje kruist.
Als het pad net weer begint te stijgen, komt u bij een Y-splitsing uit.
Houd hier rechts aan en volg het stijgende pad tussen akkers en weilanden door.
Als het pad vlak wordt, blijkt u ineens op een betonpad te lopen.
Via dit pad loopt u Ouffet binnen. Loop door tot aan de eerste kruising binnen de bebouwde kom.
Hier blijkt het pad waarop u loopt "ês tôt" te heten.
o Voor de francofielen onder ons: "ês tôt" betekent waarschijnlijk zoiets als: "wees
vroeg, wees op tijd". Dus oordeelt u zelf maar: Bent u vandaag op tijd of speelt tijd
vandaag even geen rol?
Steek de kruising over. De straat die u oversteekt heet de "Rue Haire". Loop rechtdoor en u komt
bij een groot rechthoekig plein uit (rechts). Dit plein heet "Grand Place" en centraal staat een
behoorlijk groot monument waar de gevallenen van de eerste- en tweede wereldoorlog worden
herdacht.
Steek het plein schuin naar rechts over en loop verder de "Rue du village" in. Een stuk verder ligt
rechts een groot gebouw met het opschrift "Maison Communale". Naar links begint hier
(net voor een huis) een verhard fiets-/voetpad.
Ga via dit pad verder door het stadje omhoog. Loop dit paadje helemaal uit tot aan een T-splitsing
met een weg. Naar links ziet u een horecagelegenheid. (tijd voor een lekker bakkie koffie?)
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VAN OUFFET NAAR COMBLAIN AU PONT (11,5 KM)
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Ga, als u niet naar het café bent geweest, hier rechtsaf en volg de dalende weg,
die "Dans les Cours" blijkt te heten, tot aan een kruising.
Steek hier recht over en ga de "Rue Cuvelier" in. De straat gaat wederom dalend verder.
Als er schuin van rechts een straat bij komt gaat de straat waarin u loopt over
in de "Rue Halbadet".
Ga deze straat in de looprichting verder. U negeert straten van rechts en links. Verder dalend,
brengt deze weg u het stadje weer uit. Loop 1 km door totdat u bij een Y-splitsing uitkomt. Dit
punt is te herkennen aan de bedrijfsgebouwen voor u en rechts een rode aansluiting (hydrant)
voor de brandweer.
o Dit is waarschijnlijk niet het leukste plekje van de wandeling, maar we moeten
er even doorheen om straks weer in de mooie Ardenner natuur te kunnen wandelen.
Ga hier dus maar gauw even rechtsaf. 25 meter verder is er weer een Y-splitsing. Ga hier weer
naar rechts. En weer 25 meter verder is er wederom een Y-splitsing. Ga hier naar links verder.
Als u dit allemaal goed gedaan heeft, dan moet het er nu als volgt uitzien: Links en rechts staat u
tussen bedrijfsgebouwen. Recht vooruit ziet u hoogspanningskabels. En daarachter gloort het
beloofde bos.
Blijf alsmaar rechtdoor lopen. Eerst zijn er rechts wat bomen. Daarna ziet u recht voor u twee
grote grijze natuurstenen, die als een soort van poortwachters de toegang tot het bos markeren.
Ga hier doorheen en volg het (licht) dalende bospad zo'n 2,5 km. U negeert alle paden van links
en rechts. Aan het einde van dit pad komt u uit op een T-splitsing. U "zit" goed als u links van u
twee enorme sparren ziet staan. Recht tegenover u is er een weilandje met daarachter een weg.
Ga hier rechtsaf. U stapt meteen over een beekje heen (in de zomer kan het droog staan). En met
een paar bochten brengt dit pad u bij een bruggetje over een beekje, dat luistert naar de naam
"Ruisseau de Mont des Piéd". Na dit bruggetje staat u aan een doorgaande asfaltweg.
Ga hier linksaf en volg de weg zo`n 800m in stijgende richting. Als u ongeveer een kilometertje
door dit mooie dal gewandeld bent maakt de weg een scherpe bocht naar links. In deze bocht
steekt een pad naar rechts af, het `Bois de Vien` in.
Ga hier rechtsaf en volg dit brede, ½ verharde en stijgende bospad. Zo`n 100 meter verder komt u
uit op een 4-sprong met een prullenbak en een stenen bank (of eigenlijk meer een bed!!).
U gaat hier rechtsaf en volgt dit brede en almaar stijgende pad tot u bij een Y-splitsing uitkomt.
Houd hier links aan en weer gaat het pad stijgend verder. Maar als u het bos uitloopt wordt al deze
moeite beloond door de prachtige vergezichten, die u naar links kijkend, ten deel zullen vallen.
In de verte ziet u het plaatsje `Anthisnes` liggen.
o Weer even wat verder ligt er rechts naast het pad een kunstwerk van een wel heel
bijzondere uitgeholde boom. Ga er maar eens op uw zij in liggen. Dit is wel een heel
relaxte manier om van het panorama te genieten!!! (Detail: ‘Zoek onder deze boom
de bronzen paddenstoelen’?)
Volg het pad verder tot het op een asfaltweggetje uitkomt.
Ga hier rechtsaf richting o.a. ‘Drève du Tolumont’. En als u deze stijgende weg zo`n 200m hebt
gevolgd, komt u bij de eerder aangekondigde ‘Drève’ dat zich volgens het bordje
op een hoogte van 260m bevindt.
o Deze mooie plek kent ook een minder mooie keerzijde, als u bedenkt dat hier Nicolas
Compere op 13 mei 1940 gefusilleerd is. Hiermee had hij de twijfelachtige eer de
eerste Belgische verzetsstrijder te zijn die dat overkwam. Vandaar ook het monument
op dit toch wel mooie plekje.
Loop nog een klein stukje door tot op de kruising.
Ga hier linksaf (= GR) de prachtige beukendreef in.
o En beleef 50m verder aan de linkerkant wederom een monument ter herinnering aan
velen die aan de bevrijding van België hebben bijgedragen.
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Vervolg uw route tot u bij een bank en een picknickbank het ‘Bois de Comblain’ verlaat.
Het pad wordt hier een asfaltweggetje dat u verder tussen weilanden volgt tot aan een kruising
van drie van deze weggetjes en een pad.
Neem dit dalende pad naar links (= GR). Na een bocht naar rechts wordt dit pad wederom
een asfaltweggetje tussen weilanden door. Vergeet wederom niet van de mooie vergezichten
te genieten en wandel rustig verder omlaag tot het eerste weggetje naar rechts (bank).
Ga hier rechtsaf. Na zo`n 1,5 km komt dit landbouwweggetje uit op een T-splitsing. U bent dan
inmiddels langs de eerste huizen van ‘Gérômont’ (een buitenwijk van Comblain au Pont) gelopen.
Ga hier linksaf. Links is er nu een trappetje dat naar een huis met nr. 27 schijnt te lopen.
Loop zo`n 500m verder, behoorlijk dalend, door tot u wederom bij een T-splitsing uitkomt.
Ga hier wederom linksaf en daal verder tot u in het stadje ‘Comblain au Pont’ op een kruising
met rechts van u een kerk uitkomt.
Loop nu min of meer rechtdoor door de kern van het stadje met zijn pleintjes, kunstwerken,
winkeltjes en cafeetjes. U komt uit op de doorgaande weg van Luik naar Hamoir met recht
tegenover u de brug over de Ourthe.
VAN COMBLAIN AU PONT NAAR XHORIS (8,5 KM)
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Dus u steekt met behulp van deze brug de rivier over en gaat verder rechtdoor de `Rue du Vicinal`
in. Van de drie wegen die even verder min of meer rechtdoor gaan neemt u de meest rechtse.
U loopt dan de stijgende ‘Rue du Thier Pirard’ in. Deze weg gaat aan het einde van het stadje,
bij een kerkhof over in een breed en ½ verhard pad. Vrijwel direct erna maakt dit pad een scherpe
haarspeld bocht naar rechts. Uiteraard volgt u deze draaiing en vervolgt u de route tot een
volgende haarspeldbocht, maar nu naar links (4 banken).
o In deze bocht genieten wij eerst nog even van het mooie uitzicht dat u hier heeft op
Comblain au Pont. Zoals u kunt lezen heet dit punt ‘Thier Pirard’ en heeft u heeft hier
een hoogte van 120m bereikt. Even ter herinnering: De Tukhut ligt ook op een hoogte
van 120m. Maar dan wel aan de oever van de rivier!
Als u klaar bent met kijken vervolgt u de route verder omhoog. Zo`n 750m verder gaat dit pad
over in een asfaltweggetje (bank) en nog een keer 50m verder is er naar rechts een pad.
Ga hier rechtsaf en volg dit steentjespad verder omhoog in de richting van ‘Hoyemont’.
o En ondanks de inmiddels aanwezige vermoeidheid, kan nog eens achterom kijken
en genieten van het uitzicht over het Ourthedal, ook hier geen kwaad.
Het pad gaat over in een asfaltweggetje en komt uit op een kruising.
Ga hier rechtdoor en volg dit stijgende holle pad tot aan een T-splitsing.
Ga hier linksaf. Zo`n 25m verder komt u wederom op een T-splitsing uit (bank).
Ga hier rechtsaf en volg het stijgende asfaltweggetje (= GR). Waar dit weggetje weer een
½ verhard pad wordt, u gaat nu onder hoogspanningskabels door,
houdt u links aan (= GR) (bank + prullenbak).
o Het hoogste punt van dit pad wordt gemarkeerd door een bordje dat aangeeft
dat u zich hier op ‘Au Grand Fawe’ bevindt en dat het hier wel 297m hoog is.
Dit pad komt in het gehucht ‘Hoyemont’, bij een kruisbeeld en tegenover een huis met nr. 3 uit
op een asfaltweg.
Ga hier rechtsaf (= GR) en loop door tot de weg naar rechts. Dat is net na het huis met nr. 22.
Ga hier rechtsaf (≠ GR). Net na een huis met nr. 64 buigt u met de weg mee naar rechts om
vervolgens op de Y-splitsing meteen weer naar links te gaan. U zit goed als er nu rechts van u een
huis met nr. 72 is. Bij een huis met 80 wordt de weg ½ verhard en u verlaat al dalend het dorpje.
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Nu komt het erop aan dat u een hele tijd (zo`n 3 km) dit dalende rotspad blijft volgen. U komt dan
vanzelf uit in een mooi beekdal. U volgt daarbij een stuk van een lokale wandeling die
gemarkeerd is met een blauwe ruitvorm op een bordje met een witte achtergrond. Dus u negeert
alle paden van links en rechts. U passeert een flink eind verder een idyllisch meertje (bank) met
een prachtig vakwerkhuis om wederom een heel eind verder, aan het einde van dit dal, uit te
komen bij een heuse Ranch, `Little Creek` genaamd.
o Wellicht genoemd naar de ‘Ruisseau de Boe’, het beekje dat u de hele tijd gevolgd
hebt. Overigens blijkt de ‘ranch’ over een heuse ‘saloon’ te beschikken. Dus als u zin
hebt in een ‘Budweiser’? Why not, maar bedenk wel dat het nog ver is !!!
Even verder komt u op een doorgaande weg uit.
Ga hier linksaf en zo`n 10 meter verder meteen weer links van de weg af, een klein dalend
asfaltweggetje in. U loopt nu weer langs de ‘Ruisseau’ in de richting ‘Comblain la Tour, 3 km’.
o U hebt het wellicht te druk met kilometers maken maar anders had u ongetwijfeld
gemerkt dat de zwarte rots meteen na de bocht naar links bezaaid ligt met fossielen.
Het pad stijgt en u bereikt het gehucht ‘Comblinal’. Na een huis met nr. 22 bereikt u vervolgens
een T-splitsing.
Ga hier rechtsaf en buig met de weg mee naar links. En voorbij een huis met nr. 20 buigt u
met de weg mee en achter een boerderij om naar rechts. U gaat ook weer omhoog. U zit goed
als dit weggetje een ‘holle weg’ wordt die tussen weilanden door gaat. U verlaat al zwaar
klimmend het dal.
Net na een huis met nr. 44A (= laatste huis aan dit weggetje)
maakt de weg een scherpe bocht naar links.
U gaat hier rechtdoor en beklimt met behulp van een pad door de struiken heen
het talud van een doorgaande weg.
Steek deze weg schuin naar links over en vervolg uw route over een breed, licht stijgend en half
verhard pad.U komt uit bij een voetbalvelden complex. Loop door tot aan het begin van het grote
clubgebouw.
Ga hier rechtsaf en neem het kleine dalende paadje met even verder een draaihekje. U wandelt nu
tussen weilanden door. Schuin links voor u, aan de overkant van de weilanden, ziet u bij een grote
lindeboom een klein kapelletje. Daar wandelt u naartoe (bank).
o Het is goed toeven bij dit kleine kapelletje dat gewijd is aan de heilige Barbara. De
grote lindeboom hier is kennelijk zo bijzonder dat ie speciaal op de kaart staat
ingetekend. Als u in het verlengde van het pad naast het kapelletje kijkt,
ziet u Xhoris al liggen. Onze volgende haltepunt.
Vervolg uw route, wederom door een draaihekje, rechts naast het kapelletje te passeren.
U wandelt het dorpje Xhoris binnen langs een kerkhof. En weer wat verder staat u aan een
doorgaande weg.
Steek deze over en u zult er waarschijnlijk niet verbaasd van staan te kijken dat u nu de ‘Rue de
l`eglise’ inloopt. Als u zin hebt om hier te pauzeren, loop dan door tot aan de T-splitsing.
Naar rechts ziet u een grote stenen poort. Dat is de ingang van het vrijetijdscentrum ‘Relaxhoris’.
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VAN XHORIS, NAAR FILOT (3,5 KM)
-

-

-

-

-

-

-

U bent klaar met uitrusten of u wilt gewoon verder dan gaat u voor de poort van ‘Relaxhoris’
linksaf (als u de poort uitkomt rechtsaf dus) een klein straatje in dat ‘Rue des Tèheux’ heet.
Volg dit straatje tot voorbij de grote muur en voor het huis met nr. 5.
Ga hier rechtsaf een smal betonpadje op en door een draaihekje heen. Volg dit prachtige paadje
tot weer zo`n draaihekje. Ga hier doorheen en u komt op een smal asfaltweggetje uit.
Ga hier linksaf de ‘Rue du Mont’ in. Even verder gaat u recht door en omhoog de ‘Mazalienne’ in
o Wat verder blijkt dit weggetje een zeer diep liggende holle weg te zijn met een werkelijk prachtige bermbegroeiing. Wat verder heeft u prachtige uitzichten naar rechts.
Loop door tot een viersprong met rechts een huis met nr. 10 en ervoor een boom met daaraan
een kruisbeeld bevestigd. Dit weggetje heeft hier een voorlopig hoogtepunt bereikt.
Ga hier nog een keertje rechtdoor. Dit licht-dalende weggetje heet nu ‘Les Rixhalles’.
Volg dit weggetje tot u zo`n 100 meter verder een pad naar links en rechts tegen komt,
een kruising van dit weggetje en een pad dus.
Ga hier rechtsaf het ½ verharde pad in dat tussen weilanden/akkers doorloopt. Ga verder tot u
zo`n 500m verder op een viersprong van paden tussen weilanden met heggen en struiken uitkomt.
Recht voor u staat een grote eik.
Ga hier rechtsaf een smaller, licht stijgend pad in. Als dit wat vlakker wordt, wordt het ook breder
o Naar rechts heeft u dan een zeer weidse blik op de alom aanwezige Ourthevallei.
Ookal ziet u die Ourthe zelf nu even niet.
Loop door tot een asfaltweggetje.
Ga hier linksaf en volg dit weggetje tot het zo`n 25m verder een bocht naar links maakt.
Rechts hiervan ziet u een grote lindeboom met daarop een kruisbeeld.
Verlaat de weg en volg het dalende pad, links van deze boom. Als u onder hoogspanningsleidingen door bent gegaan, komt u wederom op een asfaltweggetje uit.
Ga hier rechtsaf en volg dit weggetje in dalende richting. Wat verder,
net na een huis (links) met nr.74, steekt er naar links een pad af.
Ga hierin en daal verder af tot u weer eens bij een asfaltweggetje uitkomt.
We betreden nu de bebouwde kom van het gehucht ‘Filot’.
Ga hier linksaf en zo`n 10m verder wederom linksaf om zo meteen weer van de weg af te gaan.
Een klein stukje dit pad in staat er rechts een kruisbeeld. Het pad gaat stijgend verder
om bij een huis met nr. 23 weer op een weggetje uit te komen.
Ga hier rechtdoor, verder omhoog, richting de kerk. Loop deze voorbij en u daalt weer lichtjes
tot u op het ‘Place de Tilleu’ uitkomt (kruisbeeld, pomp en bank).
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VAN FILOT NAAR SY (4,5 KM)
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Loop vanaf dit pleintje terug in de richting waar u zojuist vandaan kwam en ga net na een huis
met nr. 50 rechtsaf. Volg deze stijgende straat tot u, na een ruime bocht naar rechts,
op een doorgaande asfaltweg uitkomt (= ‘Grand Route’).
Steek deze weg over en ga rechtsaf. Zo`n 50m verder, gaat u meteen weer linksaf een doodlopend
weggetje in. Dit straatje heet ‘Rue de My’. Loop door tot aan een Y-splitsing, net na een huis
met nr. 4.
Houd hier rechts aan en volg een licht stijgend pad tussen weilanden door. Het pad wordt zwaar
overgroeid. Het lijkt wel een groene tunnel. Aan het einde hiervan is er een kruising van paden.
Ga hier rechtdoor, wederom licht stijgend, maar nu tussen weilanden/akkers door. Rechts ziet u
in de verte een manege. Loop door tot u weer bij een kruising van paden uitkomt.
Ga hier ook weer rechtdoor. Loop nu zo`n 1,5 km tussen akkers door tot u alweer
bij een viersprong van paden uitkomt.
Ga hier, voor de verandering, maar eens rechtsaf (B.W.B.: ‘Voy di So helin’, richting ‘Sy’).
Zo’n 700m en een paar fraaie uitzichten verder brengt dit pad u op een asfaltweggetje.
Ga hier rechtsaf (B.W.B.: ‘Route de Sy’, richting ‘Sy’.). Volg deze weg zo`n 500m.
De weg maakt hier nu een scherpe bocht naar rechts.
o links is er een bank bij een mooi maar sterk overwoekerd uitzichtspunt
over de Ourthe.
Ga hier rechtdoor een bospad in (=GR) (B.W.B.: ‘Sentier des Crêtes’, nr. 100, richting ‘Sy’).
Zo`n 500m verder gaat het pad via haarspeldbochten afdalen in de richting van Sy. Met behulp
van een betonnen trapje staat u zomaar en ineens weer in de bewoonde wereld van Sy.
Ga op de weg linksaf (≠ GR). Volg de weg onder het spoorviaduct door en zo`n 300m verder
bent u weer bij de Tukhut terug.
o Proficiat met het voltooien van deze zware 40 kilometer en tot nu toe langste
wandeling uit ons Tukhut wandelaanbod !!!

EINDE
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