
Wintertocht	  2017	  Malmedy	  

Wandeling	  van	  de	  uitgestrekte	  panorama´s	  	  (23,6km)	  

	  

Vertrek	  (op	  tijd)	  aan	  de	  jeugdherberg	  en	  ga	  links	  de	  weg	  op.	  
Na	  een	  paar	  100m	  neem	  je	  rechts	  de	  “Chemin	  de	  lérmitage”	  en	  begin	  je	  aan	  de	  eerste	  klim	  van	  de	  
dag.	  

Bijna	  boven,	  aan	  de	  lantaarnpaal,	  volg	  je	  het	  bordje	  “Malmedy	  par	  les	  crêtes”.	  Volg	  het	  pad	  dus	  links	  
van	  de	  kapel.	  

Vóór	  de	  wei,	  sla	  je	  links	  het	  pad	  in.	  

Na	  +/-‐	  100m	  neem	  je	  het	  pad	  links.	  Volg	  de	  gele	  rechthoek.	  

Eens	  boven	  op	  de	  berg	  krijg	  je	  een	  eerste	  mooi	  panorama	  van	  de	  dag.	  

Blijf	  de	  gele	  rechthoek	  volgen	  en	  bij	  een	  T-‐splitsing	  volg	  je	  richting	  Malmedy	  naar	  onder.	  

Op	  een	  T-‐splitsing	  van	  macadam	  volg	  je	  links	  naar	  onder.	  

Onder,	  in	  Malmedy,	  steek	  je	  de	  brug	  over	  en	  ga	  je	  rechtdoor	  richting	  kerk.	  

Na	  de	  bocht	  naar	  rechts,	  sla	  je	  links	  de	  “place	  du	  châtelet”	  in.	  

Aan	  het	  stadhuis	  volg	  je	  links	  het	  gele	  kruis.	  

Achter	  het	  marktplein	  rechts	  en	  meteen	  links	  (volg	  geel	  kruis).	  

Je	  passeert	  een	  kruisbeeld	  en	  je	  neemt	  rechts	  de	  “champ	  de	  tir”.	  

Blijf	  het	  gele	  kruis	  volgen,	  ga	  onder	  de	  brug	  door	  en	  ga	  links	  en	  meteen	  weer	  rechts.	  Terug	  omhoog!	  

Aan	  een	  kruispunt	  volg	  je	  rechtdoor	  “route	  de	  St.Vith”.	  

Na	  enkele	  100m	  sla	  je	  achter	  de	  bocht	  links	  het	  pad	  in.	  Je	  volgt	  het	  gele	  kruis.	  

Op	  de	  macadam	  ga	  je	  rechts	  (links	  van	  kapel).	  

Volg	  de	  macadam	  tot	  aan	  chalet	  met	  huisnr	  5	  en	  ga	  hier	  rechts	  richting	  Bellevaux.	  



Volg	  steeds	  het	  gele	  kruis.	  

Aan	  een	  kruispunt	  ga	  je	  rechtdoor	  en	  volg	  het	  gele	  kruis.	  Je	  komt	  op	  een	  bospad.	  

Opgelet!	  Na	  enkele	  100m	  is	  er	  een	  aanwijzing	  “M4”	  geverfd	  op	  een	  boom.	  Volg	  hier	  het	  padje	  links	  
tussen	  wei	  en	  sparrenbos.	  

Blijf	  het	  gele	  kruis	  volgen.	  Je	  springt	  een	  beekje	  over	  en	  komt	  uiteindelijk	  op	  een	  macadam	  waar	  je	  
links	  volgt.	  

Na	  +/-‐	  100m	  volg	  rechts	  (La	  Renardière).	  

Blijf	  het	  gele	  kruis	  volgen	  tot	  aan	  een	  T-‐splitsing.	  Hier	  neem	  je	  links,	  de	  rode	  rechthoek.	  

Na	  50m	  ga	  je	  aan	  de	  T-‐splitsing	  rechts.	  	  

(Als	  ik	  me	  nog	  goed	  herinner	  kom	  je	  hier	  aan	  een	  bank,	  ideaal	  voor	  een	  eerste	  pauze….)	  

Je	  volgt	  de	  rode	  rechthoek	  tot	  onder	  in	  Ligneuville.	  Je	  komt	  aan	  bij	  de	  kerk	  met	  tegenover	  “Hotel	  du	  
Moulin”.	  De	  tocht	  is	  ongeveer	  halverwege	  (11,8km).	  Wil	  je	  iets	  gaan	  drinken	  of	  eten?	  Doe	  het	  dan	  
hier,	  je	  komt	  alleen	  nog	  een	  camping	  tegen	  op	  het	  eind	  van	  de	  wandeling.	  

Aan	  de	  kerk	  volg	  je	  links	  richting	  “Reculémont”.	  

Volg	  de	  rode	  rechthoek	  iets	  verderop	  naar	  links	  en	  na	  50m	  rechts	  omhoog.	  

Aan	  een	  kruispunt	  volg	  je	  de	  rode	  rechthoek	  rechtdoor	  het	  bos	  in	  en	  blijf	  dit	  volgen	  tot	  aan	  een	  
grindweg.	  Steek	  de	  grindweg	  over	  en	  volg	  terug	  het	  gele	  kruis.	  

Het	  pad	  komt	  uit	  op	  een	  grotere	  grindweg.	  Volg	  het	  gele	  kruis.	  

Na	  +/-‐	  200m	  volg	  je	  rechtdoor	  (dus	  niet	  naar	  links	  het	  gele	  kruis).	  

De	  weg	  gaat	  over	  in	  macadam,	  ga	  hier	  links.	  

Aan	  een	  kruispunt	  ga	  je	  rechtdoor	  de	  “Chemin	  du	  Lêfa”	  in	  en	  wandel	  je	  door	  Géromont.	  

Je	  komt	  uit	  op	  een	  grote	  weg.	  Aan	  deze	  T-‐splitsing	  ga	  je	  links.	  Aan	  huisnr	  26	  volg	  je	  schuin	  links	  en	  
aan	  de	  T-‐splitsing	  ga	  je	  rechts	  tot	  aan	  de	  kerk.	  

Steek	  de	  grote	  weg	  over	  en	  vlak	  na	  huisnr	  21	  volg	  je	  rechts	  de	  gele	  ruit.	  

Je	  volgt	  de	  gele	  ruit.	  Op	  het	  einde	  van	  de	  macadam	  volg	  je	  het	  padje	  links	  	  van	  de	  inrit.	  

Steek	  vervolgens	  het	  kruispunt	  over.	  Je	  volgt	  de	  gele	  ruit.	  

Aan	  de	  T-‐splitsing	  ga	  je	  rechts	  en	  na	  +/-‐	  100m	  links	  de	  “Chemin	  du	  Chateau”	  in.	  	  

Aan	  het	  kruispunt	  met	  huis	  “La	  boulinière”	  volg	  je	  links.	  

Onder	  passeer	  je	  “Ferme	  d’Arimont”.	  

Opgelet!	  Vlak	  na	  “Ferme	  d’Arimont”	  ga	  je	  het	  pad	  in	  naar	  rechts.	  (dit	  is	  na	  de	  bocht	  naar	  links)	  

Na	  30m	  steek	  je	  de	  macadam	  over.	  Je	  steekt	  het	  brugje	  over	  en	  volgt	  het	  pad	  tot	  aan	  de	  bosrand.	  
Hier	  ga	  je	  links.	  

Je	  passeert	  na	  +/-‐	  200m	  een	  bank.	  Misschien	  even	  op	  adem	  komen	  voor	  de	  laatste	  klim	  van	  de	  
tocht?	  



Volg	  verder	  de	  rode	  rechthoek	  en	  neem	  de	  eerste	  weg	  rechts	  omhoog	  (rode	  rechthoek).	  

Blijf	  de	  rode	  rechthoek	  volgen,	  de	  weg	  gaat	  na	  een	  tijdje	  over	  in	  een	  pad.	  

Bij	  het	  kerkje	  ga	  je	  bij	  de	  T-‐splitsing	  naar	  links	  en	  meteen	  weer	  rechts	  de	  “rue	  des	  Crêtes”	  in.	  

Je	  komt	  aan	  een	  rotonde	  waar	  je	  links	  gaat	  	  en	  vervolgens	  rechts	  de	  rode	  ruit	  volgt.	  

Aan	  een	  kruispunt	  van	  paden	  volg	  je	  de	  bosrand	  (gele	  rechthoek).	  

Blijf	  de	  gele	  rechthoek	  volgen	  tot	  onder	  aan	  de	  camping	  “Du	  Moulin”.	  Steek	  de	  rivier	  over,	  en	  loop	  de	  
camping	  door	  tot	  aan	  de	  macadam.	  Volg	  naar	  links	  en	  steek	  de	  rivier	  nog	  eens	  over.	  

Aan	  de	  grote	  weg	  ga	  je	  links	  naar	  de	  jeugdherberg.	  	  	  

Welkom!	  	  


