
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Tussen Durbuy en 
Wéris 

 

Vertrekpunt: de HerBerg, Rue de Luin 4, Sy 

Aankomstpunt: de HerBerg, Rue de Luin 4, Sy  

Afstand: 25 km | 29 km  
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1. Algemene informatie 
 
Naam van de Route: Tussen Du  

Opsteller: Dirk v.d. Oetelaar en Hans van Doremalen 

Vertrekpunt: Het station van Barvaux 
Aankomstpunt: Het station van Barvaux 

Afstand: 25 km | 29 km |  

Moeilijkheidsgradatie: licht | normaal | pittig | zwaar 
Hoogteverschil: totale stijging/daling = 465 of 565 m, langste stijging = 110 m (van Biron naar ‘a la 

Plate’)  

Hoogste punt v.d. route: 395m (Op ‘a la Plate’, ± 1 km zuidelijk van Wéris) 

Laagste punt v.d. route: 140m (het pad langs de Ourthe) 
Parkeren: gratis bij het station van Barvaux.  

Horeca: in Barvaux (na 70m), in Durbuy (na 3,5 of 7,5 km), in Wéris (na 19,0 of 23,0 km), bij ‘Ferme 

de Hottemme’ (na 21,5 of 25,5 km).  

Bijzonderheden: deze route is absoluut ongeschikt voor kinderwagens en rolstoelen  

Datum opstellen: versie 1.1: 24 december 2013 // versie 1.0: 6 december 2009  

 

 

2. Inleiding 
 
Wellicht heb je al eens eerder uit onze serie HerBerg-wandelingen de route ‘Sy-Durbuy-Sy’ 

of de ‘Megalithische wandeling’ gelopen. Dan weet je al hoe mooi het gebied ten zuiden 

en zuidoosten van Durbuy is. Deze wandeling zal in datzelfde gebied plaatsvinden. Echter, 

wat is een nieuwe wandeling zonder wat nieuws te bewandelen? Jawel: ‘oude wijn in nieuwe zakken’. 

Dus is er een nieuw stuk, ten zuiden van Durbuy toegevoegd. Als je beide eerdergenoemde 
wandelingen al een keertje gedaan heeft, hoef je je toch niet te vervelen. De ‘highligts’ van 

voornoemde routes zijn ook in deze wandeling opgenomen, maar de routes zijn anders. Soms echter 

zijn de paden wel hetzelfde maar beloop je ze in een andere richting.  

 
Het nieuwe stuk dat toegevoegd is, staat bekend als de ‘Famenne’. Dat is een ruig bos waar het hier 

en daar nogal eens nat kan zijn. De eerdergenoemde wandelingen bevatten erg veel informatie over 

de zaken die onderweg het bekijken waard zijn. Die uitleg is in deze wandeling niet opgenomen. Dat is 

gedaan omdat deze route, vanwege zijn lengte, al veel tijd zal verlangen. Mocht je toch 

geïnteresseerd zijn in deze info, dan verzoeken wij je die uit de betreffende wandelingen te 

downloaden en zelf aan dit document toe te voegen.  
 

Tenslotte valt nog te vermelden dat deze wandeling niet vanuit de HerBerg begint maar vanaf het 

station van Barvaux. Hoe je hier vanuit de HerBerg kunt komen, staat hieronder uitgelegd.  
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3. Het beginpunt 
 
Het station van Barvaux is dus het begin- en eindpunt van deze wandeling. Om hier te komen zijn er 

twee mogelijkheden:  
 

1e optie: per trein.  
 

2e optie: per auto.  
De totale afstand is ongeveer 11 km (± 15 minuten autorijden).  

- Rijd het dorpje Sy uit. Net buiten het dorp, op het hoogste punt, ga je op een Y-splitsing 

rechtsaf. De weg zal nog even stijgen en daarna weer gaan dalen. Bij een volgende Y-

splitsing houd je links aan. 200 meter verder, kom je uit op een T-splitsing.  

- Ga hier rechtsaf in de richting ‘Durbuy’. Na zo’n 4 km kom je in het plaatsje Bomal op een 

grote kruising uit.  

- Ga hier rechtdoor, richting ‘La Roche 31’ en ‘Marche 23’. Weer zo’n 4 km verder, kom je in 
Barvaux uit, in een grote bocht naar rechts.  

- Ga hier ‘scherp’ links af, richting ‘Wéris en ‘Èrezée’ (=‘Rue de Tenimont’). Deze straat brengt 

je tot bij het station van Barvaux.  

- Ga, net voor de spoorwegovergang linksaf. Hier in de straat of wat verderop, aan het einde 

van het perron, zal je voldoende parkeergelegenheid vinden.  

4. Aard van de weg 
 

Deze route gaat afwisselend over een enkel teerweggetje maar meestal over half verharde wegen en 

bospaadjes. Soms is de ondergrond hard, dan weer zacht, soms nat en dan weer droog. 

Met name als het geregend heeft, kunnen sommige paden erg glad zijn!  

 
 

5. Aanbevolen uitrusting 
 

- Goede en stevige (berg)schoenen van 'BC' kwaliteit // Eenvoudig rugzakje met regenpak. 
- Kaart van de omgeving, evt. kompas. // Drinken en eten // wat geld. 
- Zaklamp // opgeladen GSM-telefoon // EHBO-setje.  

 
6. Route-aanduiding 
 

Deze route is niet expliciet gemarkeerd. Je zult diverse tekens en markeringen tegenkomen maar 

die hebben niets met deze wandeling te maken. Op sommige stukken je je echter wel oriënteren op de 
veelvuldig aanwezige GR (= rood, witte) tekens. Hiervoor geldt dat als je in de tekst ‘(=GR)’ tegen 
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komt dat je op dat moment een stuk van deze ‘grote route’ loopt. Staat er ‘(¹GR) dan verlaat je deze 

route weer.  
 

7. Kaarten 
- NGI-kaarten nummers:  

o 55/1-2, schaal 1:25.000 (1 cm = 250m) (= oude versie) 
o 55/1-2, schaal 1:20.000 (1 cm = 200m) (= nieuwe versie)  

- De nieuwe versie van deze kaarten is te koop in de HerBerg. Vraag erom bij de dienstdoende 
huttenwaard.  

8. Routebeschrijving 
 

 
A: van BARVAUX naar DURBUY (3,5 of 7,5 km) 

- Je bent met de trein uit Sy in Barvaux gearriveerd. Verlaat de trein en loop over het perron in 
de richting van de spoorwegovergang. Net ervoor, verlaat je naar rechts met een vrij vlak 

stenen trappetje het perron en sta je op de weg.  

- Ga hier linksaf en ga verder tot je 25 meter verder bij een T-splitsing met de ‘Rue du 
Ténimont’ uitkomt. Overbodig te vertellen, maar toch maar even gedaan: als je met de auto 

hiernaartoe bent gekomen, loop je naar dezelfde splitsing. 

- Ga hier rechtsaf en volg deze dalende asfaltweg tot aan een volgende T-spitsing met een 
doorgaande weg.  

- Ga hier linksaf (o.a. in de richting ‘Durbuy 7 km’) en daal verder af in de richting van het 

centrum van Barvaux. Even verder zal deze weg de ‘Grand Rue’ blijken te zijn. Ga verder tot 

aan een grote kruising net voorbij de kerk.  

o Hier zal je de keuze moeten maken welke route je gaat volgen om in Durbuy uit te 
komen. Kies voor variant ‘A-1’ als je de kortere route (circa 3 km en 100 klimmeters) 

wilt afleggen of voor de veel mooiere maar wel wat langere variant ‘A-2’ als je het pad 

langs de Ourthe wilt gebruiken (7 km en nauwelijks klimmeters). De keuze is aan jou.  

 

 

Variant ‘A-1’:  

- Je kiest voor de korte route naar Durbuy.  

- Vervolg je weg in dezelfde richting. (o.a. in de richting Hotton).  

- Om de route te vervolgen lees je nu op de volgende bladzijde verder vanaf punt B: van 
Durbuy naar Petit-Han.  
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Variant ‘A-2’:  

- Gefeliciteerd met je keuze voor de route door het prachtige rivierdal van de Ourthe.  

- Je gaat nu rechtsaf (o.a. in de richting ‘Hamoir’). Deze straat heet ‘Petit Barvaux’ en even 
verder kruis je m.b.v. een grote stenen brug al de genoemde rivier.  

- Neem direct na de brug het 1e weggetje naar links en daal af. Houd rechts van de 

‘kanolandplaats’ aan. Even verder is er een infobord met daarop twee lokale wandelingen 

uitgelegd.  

o Wij nemen de ‘Chemin Touristique’. Op de kaart kan je zien dat dit pad de Ourthe 
volgt tot net voor Durbuy. De markering die je volgt is een rechthoek met drie verticale 

banen in de kleuren ‘groen, wit, groen’.  

- Vervolg je weg in dezelfde richting langs de Taverne van “Durbuy-Adventure” en blijf het 

gemarkeerde pad langs de Ourthe volgen.  

- Zo’n 6 km verder, gaat de route (bij wederom een infobord langs de rivier) plotseling linksaf en 
volg je nu een pad dat van de Ourthe afgaat. Het pad begint wat te stijgen en komt bij een 

bank op een asfaltweggetje uit. De gemarkeerde route van de ‘Chemin Touristique’ gaat hier 

naar links verder. Op dit punt ga je de route verlaten.  

- Je gaat nu dus rechtsaf en volgt het dalende weggetje tot bij een driesprong (Place de 
Hanyu). Je bent nu in Durbuy aangekomen.  

- Ga hier linksaf en volg het weggetje tussen de grote rots en vijvercomplex links en de 
parkeergelegenheden rechts van je. Als je verder, langs de vele horeca, doorloopt kom je 

vanzelf op het grote (parkeer)plein van dit pittoreske stadje uit. Loop aan de kiosk voorbij 

(Parc Roi Boudoin) en even verder onder een grote stenen boogbrug door totdat je wederom 

aan de Ourthe staat.  

o Dit stadje is echt een bezichtiging waard. Maar gezien de lengte van deze wandeling, 

is het waarschijnlijk beter om dat op een ander moment te doen. Hiervoor is bijv. 

de wandeling ‘Sy-Durbuy-Sy’ aan te bevelen. Hierin is ook een (historische) 
beschrijving van Durbuy op genomen.  

 

 

B: van DURBUY naar PETIT-HAN (3,5 km)  

- Ga hier linksaf. Je hebt de rivier nu aan de rechterhand en je loopt over een weggetje met 
‘kinderkopjes’. Even verder wordt dit een smal asfaltpadje dat ‘Chemin de Halage’ blijkt te 

heten. Volg dit paadje tot waar het asfalt ophoudt.  

- Houd hier rechts aan en volg het onverharde en licht dalende pad langs de rivier. Je loopt nu 

eigenlijk door een park met een paar zeer mooie en grote bomen. Ook als je het park verlaat, 

blijf je in dezelfde richting het verharde pad volgen tot je links van je, aan de doorgaande weg, 
bij een bushalte (‘zône 79’) uitkomt. De bushalte ligt net voor een wit gebouw van ‘Durbuy- 

Adventure’.  

- Steek hier de weg over. Neem aan de overkant van de weg het stijgende betonpad. Het padje 

blijkt een rotsig bergruggetje te zijn waarbij je links in een beekdalletje kijkt en rechts de weg 
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en de Ourthe in beeld hebt. Dit padje komt na wat klimwerk uit op een asfaltweggetje met wat 

huisjes erlangs.  

- Neem meteen, voor een huis met nr. 22, het eerste weggetje naar links. Even verder wordt dit 
een stijgend padje. Om voorbij het hoogste punt ineens weer een dalend asfaltweggetje te 

moeten worden. Weer wat verder komt dit weggetje tussen wat huizen door uit op een 

doorgaande asfaltweg.  

- Steek deze weg over en ga rechtdoor de ‘Rue des Zones’ in. Volg dit licht stijgende weggetje 
tot aan een kruising met de ‘Rue des Aguesses’.  

- Steek deze weg over en neem de wederom licht stijgende straat tot je even verder bij een T-

splitsing uitkomt.  

- Ga hier rechtsaf (rechts zijn er huizen met nr. 11 en 13) tot je ± 25 meter verder net voor een 
kapelletje, bij een kruising uitkomt. Je bent net door het buurtschap ‘Petit-Han’ gelopen.  

 

 

C: van PETIT-HAN naar BIRON (3,5 km)  

- Ga hier linksaf de ‘Chemin de la Chabotte’ in. Dit min of meer vlakke weggetje gaat eerst nog 
tussen wat huizen door. Maar al gauw hebben de huizen plaats gemaakt voor weilanden. 

Loop door tot aan het bos. Hier kom je uit op een half verharde Y-splitsing.  

- Houd hier links aan. Negeer alle paden van links en rechts en volg dit brede en licht stijgende 
bospad totdat je zo’n 1,5 km verder bij een huis met nr. 1 weer op de verharde weg uitkomt.  

- Volg deze weg, kruis het spoor en ga verder tot aan een kruising met de doorgaande weg van 

Barvaux naar Hotton.  

- Steek deze weg recht over en vervolg je route over dit half verharde en licht stijgende ‘GR-

pad’ dat eerst nog tussen weilanden doorloopt. Na zo’n 1 km komt dit pad uit op een T-

splitsing.  

- Ga hier linksaf (= GR). Even verder gaat dit half verharde pad tussen twee huizen door (rechts 
nr. 7) en wordt het een asfaltweggetje, om even verder op een 5-sprong van wegen uit te 

komen. Welkom in het gehucht ‘Biron’.  

 

 

D: van BIRON naar PAS-BAYARD (4,5 km)  

- Steek de 5-sprong min of meer recht over en ga het dalende weggetje in dat ‘Rue St. Pierre’ 
heet (=GR). Ga verder tot er, net na een gebouw dat ‘Salle St. Pierre’ heet en net voor een 

huis met nr. 5A, een pad naar links is.  

- Neem dit dalende pad dat met een bocht naar rechts een beekje (de ‘Biron’) kruist.  
o Hier is een oversteekplaats met stapstenen. Zo’n plek om de beek te kruisen wordt 

vaak een ‘Gué’ genoemd. Overigens is er, mocht het hoog water zijn, ook een brug 

beschikbaar.  

- Na de beek gekruist te hebben, vervolg je dit half verharde pad tot je bij een huis met nr. 26 
weer op het asfalt uitkomt (Rue du Méhéret).  
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- Ga hier linksaf en ga verder totdat dit weggetje, net na een huis met nr. 29, een bocht naar 

rechts maakt.  

- Ga in deze bocht rechtdoor een zeer mooi en overgroeid ‘hol’ bospadje in. Na wat bos en 
verderop tussen weilanden en akkers door, komt dit stijgende pad op een T-splitsing uit.  

- Ga hier direct linksaf. ± 80 m. verder is er een asfaltweggetje naar rechts. Dit negeer je en je 
gaat min of meer rechtdoor en volgt een smal asfaltweggetje. Dit prachtige weggetje voert je 

onder een hoogspanningsleiding door. Vervolgens kom je bij een kruising met een nogal 

stenig pad (rechts staat een groepje van 4 naaldbomen met daartussen een met hedera 

overwoekerde sokkel waar ooit een groot kruis op stond).  

- Ga hier gewoon rechtdoor en vervolgens bij een volgende kruising met zo’n stenig pad doe je 
dat wederom.  

o Als je hier wat naar links kijkt, zie je zo’n 300 meter verder, onder een boom 

en in een akker, een grote rechtopstaande steen staan. Dit is een ‘Menhir’. We zijn 

inmiddels aangekomen in het megalithische deel van de Ardennen.  

- Ga verder tot aan de doorgaande weg.  

- Steek deze weg over en ga hier rechtdoor tot er zo’n 100 meter verder een pad naar rechts is.  

- Ga hier rechtsaf (=GR) en volg dit pad door een lieflijk dalletje tot aan een asfaltweggetje.  

- Ga hier linksaf, achter een huis met nr. 63 langs. Het pad gaat onder een 

hoogspanningsleiding door, waarna het bij een huis met nr. 6 weer asfalt wordt. Tussen wat 
huizen door kom je op een asfaltweg uit.  

- Ga hier rechtsaf (=GR) en ga verder tot aan een 5-sprong met wegen.  

o Rechts is er een perkje met daarin de langgerekte steen die de ‘Pas-Bayard’ wordt 

genoemd. Zo heet trouwens ook dit kleine buurtschapje.  

 
 

E: van PAS-BAYARD naar WÉRIS (5,0 km)  

- Steek deze weg in de looprichting over (Dat is de straat links van het huis met nr. 2, de ‘Rue 

Trois Fontaines’). Ga vervolgens voor het huis met nr. 7 meteen weer linksaf, een half verhard 
pad in. Verderop ga je rechtsaf en voor een kapel langs. Het pad is stenig, stijgt en gaat 

tussen weilanden door. Loop dit pad uit (=GR) tot aan een bosrand.  

- Ga hier linksaf. Na wat stijgwerk kom je op een Y-splitsing in het bos uit.  

- Houd hier links aan (=GR) en stijg verder door tot aan het hoogste punt van de wandeling.  
o Dit punt heet volgens het bordje ‘Borne Geodesique’ en heeft een hoogte van 395 

meter. Overigens bevindt zich de eigenlijke ‘Borne’ (= ‘grenssteen’) hier enige meters 

links van het pad.  

- Loop verder door tot je bij een grote 6-sprong in het bos uitkomt (Refuge du Brocard).  

- Ga hier linksaf, een sterk dalend asfaltweggetje in (=GR), tot aan de eerste kruising met een 

pad.  

- Ga hier rechtsaf (≠GR). Het pad is eerst vlak en daarna licht stijgend.  
o Naar links heb je een prachtig zicht op het dal van Wéris.  
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- Je loopt verder tot aan een kruising van paden aan het begin van een naaldbos. Goed 

opletten, want dit is niet zo goed te zien en voor je het weet, loop je het zo voorbij.  

- Ga hier linksaf, een dalend pad tussen naaldbomen door. Even verder loopt het pad op de 
scheiding van naaldbos (links) en weilanden in een liefelijk dalletje (rechts). Ga verder tot aan 

een T-splitsing van paden.  

- Ga hier linksaf en volg dit licht dalende, brede en half verharde bospad tot je rechts bij het ‘Lit 
du Diable’ aankomt.  

o Volgens het bordje ligt dit ‘duivelsbed’ op een hoogte van 320 meter. 

- Als je (uitgerust) van het duivelsbed terug naar het pad loopt, steek je dit pad recht over en 
neem je een steil stijgend en smal bospad (=GR) totdat je bovenaan bij de ‘Piere Heina’ 

aankomt.  

o Dat deze plek bij de ‘witte menhir’ heel bijzonder is, zal niemand verbazen. Al was het 

alleen maar vanwege het fenomenale uitzicht.  

- Ga achter de ‘witte menhir’ langs en neem het zeer sterk dalende padje omlaag tot aan een 
kruising met een breed half verhard pad.  

- Ga hier linksaf. Volg dit licht dalende pad (=GR) ongeveer 1 km totdat je in het dorpje Wéris 

op een kruising uitkomt met rechts voor je het ‘Musée des Mégalithes’.  

o In dit museum van de ‘grote stenen’ kan je het nodige te weten komen over het hoe 
en waarom van de diverse menhirs, het duivelsbed, de Pas-Bayard en de ganggraven 

(‘Dolmen’ in het Frans) in de directe omgeving. Deze laatstgenoemden komen we 

verderop in de wandeling nog tegen. Ook verwijs ik naar de ‘megalithische wandeling’ 

uit de serie ‘HerBerg-wandelingen’. Hierin kan je ook veel informatie over de 

genoemde items terugvinden.  

o Dit museum is ook een heel geschikt plekje om even lekker uit te rusten en te 

genieten van de diverse versnaperingen die hier aangeboden worden.  
 

 

F: van WÉRIS naar FERME DE HOTTEMME (2,5 km)  

- Steek de kruising over (of ga vanuit de ingang van het museum rechtsaf). Hoe dan ook, zorg 

je ervoor dat je de voordeur van het museumgebouw met huisnummer 7 aan de rechterhand 
hebt. Wat verder, net voorbij een huis met nr. 3 en een klein kapelletje (beide rechts van je), 

ga je schuin naar rechts een klein straatje in dat uitkomt op een kruising met de ‘Rue des 

Dolmen’.  

- Steek deze weg schuin naar rechts over en vervolg je weg. Links zijn er nu huizen met oa. nr. 

1 en 3. Even verder is er bij wat huizen weer een kruising.  

- Ga hier rechtdoor een half verhard pad in. Dit pad gaat tussen weilanden door met daarin 

fruitbomen en walnoten. In de randbegroeiing van dit pad kom je ook hazelnoot tegen. Ga 

verder tot je op een klein asfaltweggetje uitkomt.  

- Ga hier rechtsaf en loop zo’n 100 meter verder tot je weer bij een (licht versprongen) 
kruisinkje komt.  
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- Steek dit weggetje schuin naar links over. Je beloopt nu een stenig pad. Zo’n 10 meter verder 

gaat dit pad, net na een hoogspanningsleiding, rechtsaf. Volg dit pad nu zo’n 900 meter 

verder tot aan een T- splitsing. Ga hier rechtsaf.  
o Links van je, zie je nu de eerdergenoemde ‘Dolmen’ (= ganggraf). Zo’n 1,5 km 

zuidelijk van hier is er nog zo eentje. Maar deze hier heet de ‘Dolmen de Wéris’.  

- Steek bij de kruising de weg over en volg korte tijd een verhard pad onder stroomkabels door 

tot aan een 1e pad naar links.  

- Ga hier linksaf een half verhard pad in (=GR). Volg dit redelijk vlakke pad zo’n 1 km tot je op 
een asfaltweg uitkomt. Links is er een grote stal.  

- Ga hier rechtdoor een stijgend asfaltweggetje in (¹GR). Even verder, loopt je volgens het bord 

het dorpje ‘Tour’ binnen. Loop verder tot een huis aan de rechterkant met nr. 65.  

- Ga net na dit huis, naar rechts een dalend asfaltpad in. Loop door tot aan een kruising met 

een asfaltweggetje.  

- Ga hier linksaf. Even verder loop je wederom ‘Tour’ binnen. Of beter gezegd: het buurtschap 
‘Loheré’ van het gehucht ‘Tour’! Hoe dan ook, loop je door tot dit weggetje zo’n 15 meter voor 

een huis (links) met nr. 20 een pad kruist (rechts staat een bermkruis).  

- Ga hier linksaf het dalende pad in. Verderop, na het passeren van een waterpartij (links), 
begint het pad weer te stijgen om vervolgens weer op een asfaltweggetje uit te komen.  

- Steek deze weg schuin naar links over en neem het stevig stijgende padje links van het huis 

met nr. 42. Blijf doorstijgen tot je alweer eens keer bij een asfaltweg uitkomt. Rechts voor je, 

zie je de ‘Ferme de Hottemme’.  
o Dit is het informatiecentrum dat hoort bij een groot landgoed, het ‘Domaine de 

Hottemme’. Hier wordt d.m.v. diorama’s van alles over de flora en vooral fauna van dit 

gebied uitgelegd. Je kunt er ook fris, koffie en thee verkrijgen.  

 

 

G: van FERME DE HOTTEMME naar BARVEAUX (2,5 km)  

- Steek de weg schuin naar rechts over en neem het half verharde pad (voorbij het infobord) 
links van de ‘Ferme’.  

o Kijk nog even een keertje om en geniet eens van een andere blik op het mooie dal 

van Wéris, met aan de overkant ervan de ‘Witte menhir’.  

- Volg hierbij het wit/rood/wit gemarkeerde wandelpad tot je zo’n 500 meter verder op een Y-
splitsing uitkomt.  

- Houd hier links aan (Bord: ‘Domaine de Hottemme le Parc’). Verderop komt dit pad uit 
bij een zeer mooi ‘theehuis’, dat onderdeel is van de prachtige tuin van het ‘Chateau de 

Hottemme’.  

o Nu je hier toch bent, bekijk dan ook even de prachtige plafondschilderingen van dit 

gebouwtje. Het bankje hier biedt ook een erg mooi rustpuntje.  

- Neem nu het eerste bredere pad naar rechts, richting het ‘chateau’. Blijf dit pad door de tuinen 
volgen tot een T-splitsing.  

- Ga hier rechtsaf tot aan een asfaltweggetje bij het chateau zelf.  
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- Ga hier linksaf en volg dit weggetje verder omlaag totdat je via een mooi versierde stenen 

toegangspoort uitkomt op een doorgaande asfaltweg.  

- Ga hier rechtsaf (=GR) en volg deze dalende weg tot het zo’n 800 meter verder een scherpe 
bocht naar links maakt. Dat is bij een huis met nr. 3 in de Rue du chemin de Fer’.  

- Als je deze weg (=GR) langs het spoor verder blijft volgen, kom je vanzelf weer uit bij het 
beginpunt van deze wandeling, het stationnetje van Barveaux.  

Einde 
 

 

 


