
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Sy – ferrières - Sy 
 

Vertrekpunt: de HerBerg, Rue de Luin 4, Sy 

Aankomstpunt: de HerBerg, Rue de Luin 4, Sy  

Afstand: 24 km  
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1. Algemene informatie 
 
Naam van de Route: Sy – Ferrières - Sy  

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

Vertrekpunt: de HerBerg, Rue de Luin 4, Sy  
Aankomstpunt: de HerBerg, Rue de Luin 4, Sy  

Afstand: 24 km (Sy-Ferrières – Sy) | 10 km (Sy – My – Sy) | 14 km (My – Ferrières – My)  

Moeilijkheidsgradatie: licht | normaal | pittig | zwaar 
Hoogteverschil: totale stijging/daling = 500m, langste stijging = 185m 

Hoogste punt v.d. route: 230m (± 1 km buiten Verlaine) 

Laagste punt v.d. route: 120m (de Ourthe en de HerBerg) 

Parkeren: tegenover de HerBerg, op gratis parkeerterrein 
Horeca: in Ferrières (na 13 km) en bij Ferme de Pâlogne (na 21 km) 

Bijzonderheden: deze route is absoluut ongeschikt voor kinderwagens en rolstoelen  

Datum opstellen: versie 2.0: 20 juli 2014 // versie 1.0: 20 januari 2005 

 

2. Inleiding 
 
"Iedereen" weet (of hoort eigenlijk te weten) dat de HerBerg in het dorpje "Sy" ligt. De volledige naam 

van dit plaatsje is wat uitgebreider. De HerBerg staat eigenlijk in "Sy-Ferrières s/O". "s/O" is overigens 

de afkorting van "sur Ourthe". Dus het dorpje Sy ligt "aan" de Ourthe. Soms is het zelfs zo dat de 

HerBerg tijdelijk "in" de Ourthe ligt. Van één zo'n overstroming zijn ooit eens foto's gemaakt. Die 

plaatjes liggen overigens ter inzage bij de huttenwaard van de HerBerg. 
 

Met de toevoeging "Ferrières" wordt bedoeld dat Sy in een regio ligt die vanuit dit stadje wordt 

bestuurd. Hemelsbreed ligt Ferrières circa 6 km pal oostelijk van Sy. Het zeer gevarieerde landschap 
in de omgeving van Ferrières en het gebied tussen dit stadje en Sy zijn bij uitstek geschikt als 

wandelgebied. Afgezien van een aardig horeca-plein, beschikt Ferrières ook over een interessant 

speelgoedmuseum. Dit museum is op alle zaterdagen, zondagen, feestdagen en vakantiedagen 

van 14.30 tot 17.30 uur geopend.  

 

De wandeling zelf heeft de vorm van een "acht" (8) en je komt daarbij twee keer door het plaatsje 

"My". Het is daarom ook mogelijk de wandeling te beperken tot My ("Sy-My-Sy" dus!). Je hoeft dan 
maar 10 km Ardenner landschap te verhapstukken. 

Uiteraard kun je ook de auto in My (bij de kerk) parkeren en vervolgens het rondje "My-Ferrièrres- My" 

lopen. Dat is dan nog zo'n 13 km. Zie paragraaf 6 voor de autoroute van Sy naar "My".  

 

De verschillende VVV's hebben uitermate hun best gedaan om het de wandelaars, d.m.v. "blauwe-

wandelaars-bordjes" mogelijk te maken de weg te vinden. Jammer alleen dat ze op belangrijke 
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plaatsen als kruisingen de aangegeven richting niet altijd herhalen. Het zijn echter wel handige 

middelen om te bepalen of je in deze wandeling nog het juiste pad bewandelt. Wanneer aan dergelijke 

Blauwe-Wandelaars-Bordjes wordt gerefereerd, dan wordt dat afgekort met de term B.W.B. De naam 

van het betreffende wandelpad wordt dan vermeld en de te volgen richting. En nu maar hopen dat 

iedereen die bordjes ook laat staan of hangen?  

 
 

3. Aard van de wegen 
 

Deze route gaat afwisselend over verkeers-luwe asfaltweggetjes, 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!  

 

4. 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. 

 

 

5. Route-aanduiding 
 
Deze route is niet expliciet gemarkeerd. Je zult diverse tekens en markeringen tegenkomen maar 

die hebben niets met deze wandeling te maken. Bij sommige stukken van deze route kun je je echter 
wel oriënteren met behulp van eventueel aanwezige GR-tekens: "= GR" betekent dat je wel de GR 

route volgt. "≠GR" betekent dat de "GR" hier niet verder gaat.  

 
6. Routebeschrijving naar My  
 

- Rij het dorp 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 dalen. Bij een volgende Y-splitsing houd je links 

aan. 200 meter verder kom je uit op een T-splitsing.  
- Ga hier linksaf, richting "Aywaille". Volg deze weg zo'n 2 km tot het dorpje "My".  
- Ga nu rechtsaf en rijdt het dorpje binnen. Neem de eerste straat rechts.  
- Je rijdt nu recht op een driesprong af met in het midden daarvan een prachtige oude 

lindeboom.  
- Je kunt, nog voor deze boom, rechts bij de school parkeren. Achter deze school is een kerk. 

Daar kun je evt. de auto ook wel ergens kwijt.  
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- In de tekst leest je nu op blz. 4 verder vanaf (***). Ga er daarbij vanuit dat je van de kerk naar 

de driesprong loopt. De wandeling brengt je na zo'n 13 km weer terug naar deze lindeboom.  
 

 

7. Kaarten 
 

- NGI-kaart, nummer: 49/5-6, schaal 1:20.000 (1 cm = 200m)  
- Deze kaart is ook te koop in de HerBerg. Vraag erom bij de dienstdoende huttenwaard.  

 

8. Routebeschrijving 
 

A: Van Sy naar My (4 km) 

o Het eerste stuk van deze wandeling is tot vlak voor My gelijk aan het begin van de 
wandeling "Sy-Comblain-Sy". Maar het is nooit erg om, van iets dat mooi is, twee keer te 

genieten.   
- Dus, je verlaat de HerBerg en gaat wederom meteen linksaf. Volg deze teerweg onder het 

spoorviaduct door. En ga vervolgens met een grote linkse bocht om "hotel de la Gare" heen.  

- Na het passeren van dit hotel, zie je rechts in de berghelling bij twee grote oude lindebomen 

een blauw-wandelaars-bordje (B.W.B.). Dit bordje geeft aan dat dit pad je naar Pâlogne, 
Logne en Vieuxville voert. Dit pad blijkt ook een onderdeel van de GR-57 te zijn. Die herken je 

aan de rood-witte tekens. De route die je nu gaat lopen heet het "Sentier des Crêtes".  

- Neem dit "Sentier" en bestijg de steile helling.  

- Je blijft gewoon de GR-tekens volgen totdat je bovenaan bent gekomen. Er zijn vast wel een 

paar doorkijkjes te vinden met een prachtig uitzicht op en over de Ourthe-vallei.  

- Zo'n 400 meter verder kom je bij een asfaltweggetje uit. Ook hier heb je weer een fantastische 

view over de Ourthe.  

- Volg deze weg zo'n 500 meter. De weg maakt dan een scherpe bocht naar rechts.  
- Ga in deze bocht linksaf. Volgens het B.W.B. volg je nu een (stijgend) pad: "Voye Diso helin" 

(nr. 8) in de richting "My". Volg dit pad tot een kruising van paden (na ± 500 meter).  

- Ga op deze kruising rechtdoor, volgens het B.W.B. o.a. in de richting "My". Volg dit pad, dat 

verderop een teerweggetje wordt, tot een volgende kruising (± 1 km).  

o Dit punt is makkelijk herkenbaar aan: 1 bank, 2 kruizen en 3 bomen (volgens Hans is 

het een den tussen twee eiken). En dit alles op een hoogte van ca. 270 meter.  

- Ga op deze kruising linksaf. Na zo'n 100 meter zie je links een B.W.B. dat je onder andere 
duidelijk maakt dat je rechtsaf naar My kunt. En dit alles via het "Vôye di so Pièrzé".  

- Ga hier rechtsaf en je zult ontdekken dat deze "Vôye" een dalende en prachtig diep 

uitgesleten "holle weg" is. Aan het einde gaat dit pad over in een asfaltweggetje en loop je 
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langs de eerste huizen van "My". Je komt uit op een andere asfaltweg, recht tegenover een 

huis dat kennelijk in 2000 is gebouwd.  

- Ga hier linksaf en volg deze dalende weg tot bij het huis aan de linkerkant met nummer 5.  

- Ga hier rechtsaf. Daal af met het trapje naar de tunnel, die je onder de doorgaande weg zal 

helpen. Aan de andere kant blijk je op een alleraardigst stukje van dit ingeslapen dorp te zijn 

uitgekomen.  
o Leuk plekje om te picknicken!  

- Daal verder af naar de weg. Ga hier linksaf. Je zit op de juiste weg als je nu meteen links een 

fontein (bron) met een alleraardigst waterloopje kunt bewonderen.  

- Hoe nu verder?  

o 1: Je wilt nu naar Ferrières wandelen 

Loop door in de richting van de kerk en buig met de weg mee naar rechts. 

Lees onder “B” op deze pagina (4/8) hoe je vanaf hier, in My dus, naar Ferrières kunt 

lopen om vervolgens weer terug naar My te wandelen.  

o 2: Je wilt nu terug naar Sy wandelen 

Lees hieronder hoe je, na een kort rondje My, weer terug naar Sy kunt wandelen.  

- Loop door totdat je, net voorbij de kerk, op een driesprong met in het midden een oude en 

vooral "holle" lindeboom uit komt.  

- Ga op de driesprong rechtdoor (Rechts van je is er een huis met nr. 10 in de "Terre du 
Jardin"). Je loopt nu recht op het kerkhof van My af.  

o Het staat je vrij om hier evt. een bezoek aan te brengen.  

- Ga, net voor dit kerkhof, met de weg mee. Kort achter elkaar 2 keer linksaf. Circa 100 meter 

verderop maakt de weg weer een bocht naar links. Blijf deze weg gewoon volgen en neem de 

eerste weg weer linksaf. Je loopt nu weer naar de driesprong met de oude lindeboom.  

- Lees nu verder vanaf blz. 7/8, onder “C”: van My naar Sy (6 km). 

 

 

B: van MY naar FERRIÈRES en weer terug naar MY (13 km) 

- (***) Net voorbij de kerk kom je uit op een driesprong met in het midden een prachtige oude 

en vooral "holle" lindeboom.  

- Ga op de driesprong rechtdoor (Rechts van je is er een huis met nr. 10 in de "Terre du 

Jardin"). Je loopt nu recht op het kerkhof van My af.  
o Het staat je vrij om hier evt. een bezoek aan te brengen.  

- Ga, net voor dit kerkhof, met de weg mee. Kort achter elkaar 2 keer linksaf. Circa 100 meter 

verderop maakt de weg weer een bocht naar links. Iets verder zie je een B.W.B.  

- Ga hier, net voor de bocht, rechtsaf en volg het licht dalende pad tussen weilanden door. 

Volgens het B.W.B. volg je nu de "Vôye del Tscherâ" in de richting van Izier. In het bos zal het 

pad wat sterker gaan dalen. Je komt in een pittoresk beekdal uit, bij een weiland.  

- Ga net voor dit weiland rechtsaf. Je loopt nu langs dit weiland verder omlaag tot je bij het 

beekje, de "Lembrée" uitkomt. Neem met een bruggetje deze stromende hindernis.  
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- Net over het bruggetje ga je een meter of 3 naar recht en direct weer naar links (Dus eigenlijk 

praktisch rechtdoor) en volg het steeds steiler stijgende pad totdat er net na een scherpe 

bocht naar rechts een kleiner (maar duidelijk zichtbaar) pad naar links afsteekt.  

- Ga hier linksaf en volg het stijgende pad. Als het pad na zo'n 400 meter wat vlakker wordt, 

kom je uit op een kruising van paden (rechtdoor is meer een begroeide gang in het bos)  

- Ga hier linksaf en ga zo'n 50 meter verder door een stalen, rood-wit-rood-wit-etc., draaihek 
(tegen motorvoertuigen). Het pad naar rechts negeer je en 400 meter verder kom je op een 

asfaltweggetje uit. Net vóór dit weggetje staat er links een behoorlijk grote eik.  

- Ga hier rechtsaf (¹GR). Volg dit verkeers-luwe weggetje zo'n 500 meter en je komt uit op weer 

een ander asfaltweggetje.  

- Ga hier rechtsaf en ± 50 meter verder gelijk weer linksaf, een stijgend pad in. Bij een kruis 
tegen een boom en een pad naar rechts, ga je gewoon rechtdoor.  

o Kijk hier toch maar even naar rechts het paadje in en verbaas je over de merkwaardig 

gegroeide boom aan de rechterkant.  

o Als je wat verder gestegen bent heb je, naar rechts (evt. bij een bankje), een wel heel 

mooi uitzicht op de kerktoren van het dorpje Izier.  

- Je stijgt verder door tot aan het eerste pad naar links.  

- Ga hier linksaf. De route verloopt stijgend en negeer paden naar links en rechts. Tussen wat 

woningen door kom je bij het huis met nr. 57 op een asfaltweg uit.  

- Ga hier linksaf en volg deze weg tot het huis met nr. 59B.  

- Ga na dit huis een grindpad in ("Rue des Savenîres").  

o Dit stijgende pad bied je naar links een prachtig uitzicht op het gebied waar je net 

doorheen heeft gelopen.  

- Als je een houten chalet bent gepasseerd, wordt het pad een bospadje dat precies op de 

scheiding van een loof- en naaldbos ligt.  

o In dit bos bereik je met zo'n 355 meter het hoogste punt van deze wandeling. 

o In het vroege najaar, kun je in dit stuk genieten van de veelvuldig aanwezige 
bosbessen. Deze vruchtjes eerst even wassen, alvorens ze op te eten! 

- Loop door tot je weer op een asfaltweg uitkomt.  

- Ga hier linksaf en volg deze weg zo'n 500 meter tot bij een Y-splitsing.  

o Je bent dan net een grote zendmast en waterbunker gepasseerd. En rechts zie je een 

bermkruis staan. De weg naar links zal je volgens het bord naar "Ferrières" brengen. 

Maar die route volgen zou iets te eenvoudig zijn.  

- Ga daarom hier scherp linksaf een pad in. Volgens het B.W.B. volg je nu het "Vôye di 

Mâbouteye le Thier nr. 46". Aan het einde van dit pad kom je weer op een asfaltweggetje uit.  
- Ga hier linksaf, om ± 25 meter verder weer scherp rechtsaf te gaan. Je volgt dan weer een 

asfaltweggetje dat volgens het straatnaambordje `Mon Legrand` blijkt te heten. Volg dit 

weggetje zo'n 200m. Je ziet dan naar links een pad.  

- Ga hier linksaf en volg dit dalende pad, B.W.B.: "Vôye di li p'tite hé l'Bierdjî nr. 29" in de 

richting "Ferrières".  

o In het vroege najaar, kun je hier genieten van de veelvuldig aanwezige braambessen.  
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- Het pad komt in een bos uit en daalt verder tot in een mooi beekdalletje. Je komt uit op een T- 

splitsing.  

- Ga hier rechtsaf en steek de beek over. Net na een pad naar links staat er onder een boompje 

een B.W.B. Ga verder in de richting: "le Trou nr. 27". De looprichting is juist als je het beekje 

aan de rechterkant hebt. Volg het pad verder stroomafwaarts door dit sprookjesachtige 

beekdal met verderop een lange rij bijzondere "knotbeuken!?". Aan het einde van dit pad kom 
je op een verkeers-luw asfaltweggetje uit.  

- Ga hier rechtsaf de asfaltweg op. Volgens het B.W.B. volg je nu de "Vôye dil Pèye" in de 

richting "Le Trou nr. 39". Met dit weggetje steek je een beekje over en nog wat verder maakt 

de weg een bocht naar rechts.  

- Ga net na deze bocht (bij een huis rechts met nr. 2) linksaf een licht stijgend pad in. Je komt al 

snel op een X-kruising uit.  

- Neem hier het eerste pad naar links. Het is een bijna vlak en half verhard pad. Volg dit pad 

circa 500 meter. Aan het einde wordt dit pad breder en maakt een scherpe bocht naar rechts.  
o In deze bocht heb je naar links een uitzicht op een "kaalgeslagen" dal (tja, ook in 

België worden wel eens bomen omgehakt ...) en rechts zie je wat dorpse huisjes.  

- Volg het naar rechtsdraaiende pad totdat je bij een huis met nr. 32 op een asfaltweggetje 

uitkomt.  

- Ga hier linksaf. Je loopt nu via de "Rue des longs Près" Ferrières binnen.  

o Dat dacht je. Je bevind je nu in een buitenwijk van dit stadje, dat luistert naar de naam 

"Le Houpet".  

- Dit weggetje komt uit op een wat bredere, meer doorgaande, weg. En dat tegenover een 

Mariakapelletje uit 1897.  
- Ga hier linksaf. Dit weggetje zal je (circa 400 meter lopen) naar het centrum van Ferrières 

brengen. Dichtbij het centrum passeer je het eerdergenoemde speelgoedmuseum. Samen 

met het VVV en het politiebureau maakt dat een "logisch" geheel!  
- Wat verderop bereik je het grote plein van Ferrières. Daar vind je vast wel wat je zoekt: 

bankjes, een bushalte, diverse horeca-zaken, etc ...  
- Steek in de lengte-richting het plein over en net na het monument ter ere van "onze helden", 

loop je links van het gemeentehuis verder.  
- Blijf dit weggetje/pleintje naar links en omlaag volgen. Bij de huizen met nummers 6 en 7 kom 

je weer uit op een doorgaande asfaltweg.  
- Ga hier linksaf. Loop door tot aan een Y-splitsing van wegen.  
- Hier moet je links aanhouden ("au Clocher").  
- Neem de eerste straat naar rechts. Je gaat nu tussen huizen door met links nr. 5 en rechts nr. 

6. Je komt weer uit op een doorgaande asfaltweg.  
- Ga hier linksaf en volg de grote weg. Links is er een kerk en rechts een grote boerenhoeve 

met opschrift “La House”. Na 400 meter zie je rechts van de weg een grote schuur liggen. Een 

klein stukje verder is er links van de weg een ‘open` kapelletje.  
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- Ga ter hoogte van dit kapelletje naar rechts een stenig pad in. Dit pad loopt eerst langs de 

grote schuur af. Volgens het B.W.B. beloop je nu o.a. de `Vôye dè Thafor, nr. 24 in de richting 

lembreé en My – Ville. Na zo`n 400 meter. te hebben gewandeld en zo`n 25 meter. gedaald te 

zijn buigt dit pad scherp naar rechts weg.  
- Ga hier rechtdoor. Het pad krijgt nu een zachte ondergrond maar blijft wel licht dalen. Na zo`n 

150 meter (net na een flauwe bocht naar links) is er naar rechts een pad dat naar de bosrand 

toe loopt. Let op: Als er een gewas staat, is er een padje vrijgemaakt waarvan het begin 

gemarkeerd wordt door een stok.  
- Bij de bosrand aangekomen gaat u, bij een B.W.B. `V. des Roupèyes nr 23 richting la 

Lembrée en My`, het bos in. Je volgt nu een bospad dat over een soort bergrug blijkt te lopen. 

Wat verderop begint het sterk te dalen.  
- Na circa 500 meter verlaat je het bos en kom je op een doorgaande asfaltweg uit.  
- Ga hier rechtsaf. Volgens het B.W.B ga je nu in de richting "My" en "Ville". Met deze weg ga je 

een beek (de Lembree) over. Volg deze verkeersluwe, stijgende weg. Na een haarspeldbocht 

naar links maakt deze weg een bocht naar rechts.  
- Ga in deze bocht, bij een Mariabeeldje onder een boom, linksaf een halfverhard pad in. 

B.W.B.: Voye de bwè djiârd nr. 79" in de richting "My". Langs wat woonhuizen komt dit pad uit 

op een asfaltweggetje. Je bent nu weer terug in My. Loop verder tot aan een T-splitsing bij 
een huis met nr. 1  

- Ga hier rechtsaf. De weg gaat stijgen. Neem de eerste weg naar links. Als het goed is loop je 

weer recht op de oude lindeboom af.  
o Je bent nu weer in de buurt van je auto en je vindt vast de weg naar de HerBerg 

terug.  
o Lees op de volgende bladzijde verder hoe je vanaf hier (de Lindeboom) terug naar de 

HerBerg wandelt.  
 

 

C: van My naar Sy (6 km) 

- Op de driesprong met de oude lindeboom ga je dus rechtsaf. Loop deze weg helemaal uit tot 

een T-splitsing. Daarbij passeer je weer de "bron met waterloop" uit het begin van deze route. 

o Naar links zie je nu de ingang van het "Ancien Chateau Ange Wibin-Gillard". Helaas 

voor jou, is deze kasteelhoeve niet te bezichtigen.  

- Ga hier rechtsaf en loop tussen de statige platanen door omhoog naar de doorgaande weg.  
- Steek deze weg recht over. Ga verder tussen wat huizen door omhoog tot aan een T-splitsing.  

- Ga hier linksaf (1e huis links heeft nr. 14) en blijf de weg volgen, eerst nog tussen wat huizen 

door. Daarna wordt de weg een behoorlijk stijgende holle weg. Als de weg weer wat vlakker 

wordt, kom je uit bij een kruising van paden en weggetjes.  

o Dit punt is wederom eenvoudig te herkennen aan de 3 bomen, 2 kruisen en 1 bank. 

Maar nu aan je rechterhand. (Je bent ook weer terug op een hoogte van 270 meter!)  
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- Ga hier linksaf. B.W.B.: `Ballade des Lapins`. Even verder zal het pad beginnen te dalen. 

Blijf dit pad volgen totdat er van links een pad bijkomt. Op dit punt zal je een bankje 

aantreffen.  

o Deze plek heet "Camp des Hussards 1794". Volgens het info-bord is dat omdat hier 

in 1794 een regiment van wel 2000 militairen van het Oostenrijkse leger gebivakkeerd 

heeft. Op deze hoogte van 240 meter hadden ze, i.v.m. de verdedigbaarheid van dit 
kamp, een goed uitzicht op de omgeving. En dat vinden militairen doorgaans wel 

prettig.  

- Je verlaat deze "kampeerplaats" door het pad in dezelfde richting te blijven afdalen. B.W.B.: 

"Vôye dè Tîdje di Vèye nr. 82". In de richting "Vieuxville". Je komt uit op een asfaltweggetje.  

- Ga hier rechtsaf en volg dit stijgende weggetje. Even verder maakt de weg een bocht naar 

links.  

o In de buitenbocht is er een mooi `verstild` plekje ingericht waar, volgens het 

monumentje, diverse militairen uit beide wereldoorlogen worden geëerd. Deze site is 
vernoemd naar `sgt. Emanuel Rycx`. Naast dit monument zijn er ook nog twee 

banken en een picknicktafel aanwezig. Een mooi plekje om even tot rust te komen.  

- Vervolg de weg in stijgende richting. Als de weg een bocht naar rechts gemaakt heeft zie je 

zo'n 200 meter verder een pad naar links afsteken.  

o Volgens het informatiebord is er hier een begraafplaats uit de tijd van de 

`Merovingen`. In gebruik in de 5e, 6e en 7e eeuw. Het precieze verhaal moet je zelf 

maar even lezen.  

- Ga hier linksaf. B.W.B.: Vôye del Hedes Labons Longe Palonge". Zo'n 50 meter verder kom je 
bij een Y-splitsing. Je moet hier links aanhouden. Bij een volgende Y-splitsing (een flink stuk 

verder) houd je rechts, het smallere pad, aan.  

- Wat verder ga je rechtdoor bij een B.W.B.: richting "Palogne". Blijf het dalende pad verder 

volgen tot aan een T-splitsing.  

- Ga hier rechtsaf richting B.W.B.: `nr 99`, richting `Palogne-Sy`.Volg dit soms sterk dalende 

pad totdat je op een asfaltweggetje uitkomt. Blijf hierbij de GR-tekens volgen en neem geen 

afsteker.  

o Net voor dat je op het weggetje uitkomt heb je naar rechts een prachtig zicht op het 
`Chateau van Logne`. Uiteindelijk kom je weer in het dal van de Lembrée uit.  

- Ga op de weg linksaf. B.W.B.: "nr. 89 richting Logne". Even verder zie je rechts, bij een 

bankje, een boomstambruggetje over het riviertje. Steek met behulp van dit bruggetje het 

riviertje over.  

- Ga direct na het bruggetje rechtsaf. Volg het pad langs de beek totdat je, tegenover een grote 

‘geplooide ` rots op een gravel pad uitkomt (= T-splitsing).  

- Ga hier rechtsaf en volg het pad tot aan een volgende T-splitsing.  
- Ga hier rechtsaf. Even verder is er links de ingang naar een site waar roofvogelshows worden 

gegeven (`Spectacle rapas`). Loop het pad verder uit tot bij het pittoreske "Ferme de 

Pâlogne".  
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o Als je al meer wandelingen uit deze serie hebt gemaakt dan weet je inmiddels dat je 

op het terras van deze `Ferme` heerlijk kunt genieten van een drankje.  

- Loop, vanaf het terras (speeltuin is rechts van je), langs de groene slagboom, het 

parkeerterrein op.  

- Neem, net voor een sportfaciliteit, het eerste weggetje naar links. Even verder zie je een 

voetgangersbrug.  
- (*) Ga m.b.v. de voetgangersbrug de Ourthe over. Aan de andere kant van de rivier loop je nu 

stroomafwaarts verder. Volg dit pad langs de rivier zo'n 2 kilometer. Ondertussen krijg je een 

prachtig panorama op de klimrotsen van Sy die luisteren naar namen als Nanduire en 

Cathedrale.  

- Ga onder de spoorbrug door en meteen linksaf tegen het talud omhoog. Steek m.b.v. de 

voetgangersbrug de rivier weer over. Loop het pad verder af tot aan de asfaltweg in Sy.  

- Ga hier linksaf en volg deze asfaltweg langs de lokale horeca.  

- Na zo'n 200 meter zie je rechts weer de HerBerg.  

Einde 
 
 

 


