
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Rondje Lembrée 
 

Vertrekpunt: de HerBerg, Rue de Luin 4, Sy 

Aankomstpunt: de HerBerg, Rue de Luin 4, Sy  

Afstand: 5 km | 12,5 km | 14 km  
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1. Algemene informatie 
 
Naam van de Route: Rondje Lembrée  

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: 5 km | 12,5 km | 14 km 

Moeilijkheidsgradatie: licht | normaal | pittig | zwaar 

Hoogteverschil: Totale stijging/daling = 335 m | langste stijging = 100 m  
Hoogste punt v.d. route: 230 m (bij Ferme Longs Trihes) 

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

Parkeren: tegenover de HerBerg, op gratis parkeerterrein 
Horeca: Café en Petit Restaurant ‘Ferme de Pâlogne’ (na 2,5 en 10 0f 11,5 km). Brasserie ‘Au Vieux 

Logis’ (na 7,5 km). 

Bijzonderheden: deze route is absoluut ongeschikt voor kinderwagens en rolstoelen  

Datum opstellen: versie 2.0: 21 juli 2013 // versie 1.0: 7 november 2003 

 

2. Inleiding 
 
Deze wandeling voert je via het prachtige Ourthe-dal tot in het al even schilderachtige Lembrée-dal. 

De Lembrée is een klein maar pittig riviertje dat bij het slechts enkele huizen tellende Pâlogne in de 
Ourthe uitmondt. Deze wandeling zal je dan ook langs, bovenlangs en door het dal van de Lembrée 

voeren en kent enkele fraaie doorkijkjes. Tijdens het volgen van deze route zal je waarschijnlijk wel 

begrijpen waarom diverse ‘Ardennenschilders’ uitgerekend hier hun thema’s zochten, vonden en op 

het doek hebben vereeuwigd. Onderweg kom je overigens ook nog een kleine grot tegen. 

 

Degene die deze wandeling eerder al eens gelopen hebben, zullen merken dat er vooral in het tweede 

deel van de route wat veranderingen hebben plaatsgevonden. Dat komt omdat in 2012/13 diverse, 
met name op het zuiden georiënteerde, hellingen in de Ourthe- en Lembrée-vallei zijn ontbost. Dit is 

gedaan om zo weer de ‘halfnatuurlijke’ kalkminnende vegetatie terug te laten keren. Het precieze ‘hoe 

en waarom’ van deze, toch wel rigoureuze, landschappelijke ingrepen staan langs de route uitgelegd 

op een zevental grote informatieborden. Een facet van deze nieuwe (en toch heel oude!) manier van 

florabeheer is dat het mogelijk is dat je een kudde ‘Ardense schapen’ gaat tegenkomen. Deze 

begrazers zorgen ervoor dat de vegetatie blijft zoals bedoeld is. Een ander aspect van deze 

natuurmaatregelen is dat er veel meer, erg mooie vergezichten zijn bijgekomen. Kortom: ‘Genieten 

maar…..’. 
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3. Aard van de wegen 
 

 Deze route gaat afwisselend over zowel asfaltweggetjes, halfverharde wegen en bospaadjes. Soms is 

de ondergrond hard, dan weer zacht, soms nat en dan weer droog. Een enkele keer zal je moeite 

moeten doen om een beekje over te steken. 

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 za diverse tekens en markeringen tegenkomen maar die 

hebben niets met deze wandeling te maken. Op sommige stukken kan je je echter wel oriënteren op 

de veelvuldig aanwezige GR-tekens. Hierbij betekent (=GR), dat je de GR-route wel moet volgen en (¹ 

GR), dat je de ‘GR-route’ verlaat. 

 
6. 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 dienstdoend huttenwaard. 

 

7. Routebeschrijving 
 

- Je verlaat de HerBerg en gaat meteen linksaf. Volg deze teerweg onder het spoorviaduct door 
een loop vervolgens met een grote linkse bocht om ‘hotel de la Gare’.  

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

een blauw richtingsbordje voor wandelaars. Dit bordje geeft aan dat dit pad je naar Pâlogne, 
Logne en Vieuxville zal voeren. Dit pad blijkt ook een onderdeel van de GR-57 te zijn. Dit 

herkent je aan de rood-witte tekens. De route die je nu gaat lopen heet ‘sentier des Crêtes’. 

- Neem dit ‘sentier’ en bestijg al zigzaggend deze steile helling.  

- Je blijft gewoon de GR-tekens volgen totdat je boven bent gekomen. Er zijn vast wel een paar 
doorkijkjes te vinden met een prachtig uitzicht op de Ourthe vallei. Wellicht dat je daarbij even 

op een bankje wilt gaan zitten om even van deze fikse klim bij te komen. 

o Ter informatie: Het ‘sentier des Crêtes dankt zijn naam aan het feit dat dit pad over de 

langgerekte kam (Crêtes) van een rots massief gaat. De rotsen zijn overigens van een 

harde kalksoort. 
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o Dit deel van de Ardennen is eigenlijk één groot kalkmassief. Rivieren, zoals de 

Ourthe, hebben zich in een tijdsbestek van miljoenen jaren door deze kalk gevreten. 

De kalk kent dezelfde samenstelling als het materiaal waar de Italiaanse Dolomieten 

van zijn gemaakt. Vandaar dat de harde kalk in deze omgeving ook wel ‘Dolomietkalk’ 

wordt genoemd.  

- Na deze wetenswaardigheid gelezen te hebben, ben je vast weer genoeg op adem gekomen 
om het pad verder te volgen. Er komen nog enkele spectaculaire doorkijkjes, sommige zijn 

echter zo gevaarlijk dat de plaatselijke overheid er hebben heeft neergezet. De afgrond is 

slechts enkele meters verder. 

- Even verder komt je bij een asfaltweggetje. Ook hier weer een fantastisch uitzicht over de 
Ourthe.  

- Volg deze licht stijgende weg nu een tiental meters naar rechts 

- Rechts van de weg kun je het pad weer volgen. Om weer op ons pad te komen moet je een 

stukje rots opklimmen (eenvoudig). Je herkent dit stukje rots aan één GR-teken op de rots en 

twee GR-tekens die op een boom zijn aangebracht.  

- In het bos hoog boven de rivier, volg je het pad door gewoon de GR-tekens te blijven volgen. 
Het pad zal licht blijven stijgen, dan weer licht blijven dalen.  

- Na circa 1 kilometer, zie je rechts een pad dat steil naar beneden gaat. Negeer dit GR-pad.  

- Loop zo’n 20 m verder (¹GR). Je komt nu bij een T-splitsing met ene blauw bord, je gaat hier 

rechtsaf richting “Logne”. Je blijft het dalende pad volgen. 

- Na circa 300m kom je weer bij een T-splitsing, hier ga je rechtsaf, richting “Palogne”. Het pad 

zal hier behoorlijk dalen, op een Y-splitsing: rechts aanhouden (¹GR) 

- Je komt uit op een asfaltweggetje en hier ga je rechtsaf. Even verder, na een bocht naar links, 

ga je over een bruggetje dat je voor de eerste keer tijdens deze wandeling over het riviertje de 
‘Lembrée” voert. Steek het parkeerterrein over en je komt uit bij ‘Ferme de Pâlogne’. 

o Je zult vast wel beamen dat het hier goed toeven is: Het café houdt er namelijk een 

prima bierkaart op na en de kinderen vinden hier een mooie grote speeltuin. Ook is 

het mogelijk om hier kano’s en mountainbikes te huren. En zelfs een spelletje 

midgetgolf behoort tot de opties.  

- Vanaf hier zijn er twee mogelijkheden: 

 

 

Optie 1A: Terug naar de HerBerg (nog 2 km) 

- Je loopt, vanaf het terras, in de richting van de tennisvelden. Net voor deze tennisvelden ga je 
linksaf. 

- Steek via de voetgangersbrug de Ourthe over. Loop nu langs de rivier, stroomafwaarts zo’n 2 
kilometer over een betonpad. 

- Ga, in Sy aangekomen, onder de blauwe spoorbrug door en klim meteen linksaf tegen het 

spoortalud omhoog. Steek met de voetgangersbrug (langs de spoorbrug) de rivier over.  
- Op de asfaltweg aankomen, ga je linksaf. 
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- Volg deze weg en weldra zal aan je rechterhand de HerBerg ontwaren. 
 

Einde 
 

 

Optie 1B: Vervolg van deze wandeling (nog 9,5 km of 11 km) 

- Gefeliciteerd! Je hebt besloten de stoute schoenen aan te trekken en deze wandeling te 

vervolgen.  
- Vanaf het terras van ‘Pâlogne’ zoek je naar een groot bord waarop je kunt leven in welke 

richting je moet gaan om het ‘chateau fort de Logne’ te bezoeken. 
- Je gaat ook die richting uit. Links zie je, deels verscholen tussen de bomen, een prachtig 

kasteeltje en rechts passeer je even verder een voormalig hertenkamp dat tegenwoordig 

wordt bewoond door enkele geiten en door de roofvogels die optreden tijdens de 

valkeniersshow van de Burcht van Logne. Blijf het verharde pad volgen. 
- Als de weg een scherpe bocht naar links maakt (hier staat weer een verwijzing naar het 

kasteel), ga je recht door en volg een breed pad langs een hek (rechts) en verder de 
berghelling (links) van de kasteelberg. Wat verderop wordt het pad smaller en verdwijnt het 

hek.  
- Nog verder zal de rivier ‘De Ourthe’ dichter bij het pad komen. De hellingen van de 

kasteelberg worden steeds steiler en zo nu en dan stelen er wat rotsformaties uit. Vervolgens 
zie je links een stenen hutje (met een schuin dak) tegen de berg staan. Dit is de overkapping 

en beveiliging van een opgraving.  
o Hierachter zit namelijk de waterput van het kasteel. Later is deze waterput als een 

soort dumpplaats voor 16e -eeuws afval gebruikt. Dit is dus letterlijk voer voor 

archeologen (verderop in onze wandeling is het desgewenst mogelijk om het kasteel 

te bekijken). 
- Voorlopig lopen we gewoon rechtdoor. Op een bepaald moment buigt het pad naar links en 

komt er rechts weer een hek langs het pad. Het pad gaat daar ook even behoorlijk omhoog.  
- Let op: zodra het pad, na circa 50 m, een bocht naar rechts heeft gemaakt, ga ja scherp 

linksaf en verder omhoog.  
- Net voordat dit pad zijn hoogste punt heeft bereikt, neem je een klein paadje naar rechts. 

Loop hier verder omhoog totdat je bij een parkeerterrein en even verder bij een asfaltweg 

komt. Dit blijkt volgens de kaart de N86 van Aywaille (links) naar Bomal (rechts) te zijn.  
- Je gaat hier rechtsaf en volgt de asfaltweg. Pas op met het verkeer!! In de verte zie je al het 

grote gele bord waarop je kunt lezen dat je daar de provincie ‘Luxembourg’ betreedt. Je 

verlaat daarbij de provincie ‘Liege’. 
o Zin in een intermezzo? Net voorbij de provinciegrens kan je rechts bij een bord van de 

‘AVIS’ een rotspaadje op. Doe dat gerust maar let wel heel goed op jezelf en op je 
kinderen. Nog geen 25 meter verder sta je plotseling op de rand van een rots, waar 

het heel diep en steil omlaag gaat. Dit is dis geen plek voor mensen die niet 
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‘schwindelfrei’ zijn. Je staat nu op de 35 meter hoge “Roche aux Corneilles’. Deze rots 

bevat zo’n 20 klimroutes. Als je goed rondkijkt, kun je de tophaken, die de klimmers 

gebruiken, in de rots zien zitten. Vanaf dit punt kan je genieten van een prachtig weids 

uitzicht over de Ourthe-vallei tussen Logne (rechts) en Bomal (links in de verte). Als je 

uitgekeken bent, loop je terug naar de weg en ga hier rechtsaf.  
- Na ongeveer 100 meter, maakt de weg een bocht naar rechts. Net voordat de bocht nog 

scherper naar rechts draait, ga je linksaf, van de weg af, een klein bospaadje in (goed 

zoeken). Om het voor je nog makkelijker te maken, dit paadje te vinden, vertellen wij je dat het 

naar links van de weg afsteekt net voordat er (ook) aan de linker kant een laag stenen muurtje 

opduikt. Links van dit padje moet er nu een draadstalen hekje parallel aan het pad lopen.  
- Even verder gaat dit paadje erg steil omhoog. Knap zwaar dus. Maar het heeft als voordeel 

dat dit de snelste manier is om hoogtemeters te maken!! Langzaamaan wordt het pad steeds 

minder steil en kom je uit bij een smeedijzeren hek.  
o Dit geeft toegang tot een ‘ancien court de tennis’ ofwel een oude en vervallen 

tennisbaan. Hoe is toch ooit iemand op het idee gekomen om uitgerekend hier op 
deze plek een tennisbaan aan te leggen? Ondertussen ben je vast weer wat op adem 

gekomen.  
- Je gaat bij dit hek rechtsaf en gelijk wéér rechtsaf. Zoals je ziet volg je nu weer een GR-route. 

Even verder liggen ene paar grote bomen over het pad. Je kunt er ook omheen hoor! 
- Nu moet je even opletten. Het pad is vanaf hier niet altijd meer even duidelijk te 

onderscheiden, maar je moet gewoon rechtdoor blijven lopen en hier en daar kom je een GR-

teken tegen. Dit pad voert je door een bos.  
- Na wat gedaald te zijn, ga je door een ‘anti-vee hekje’ en kom je in een weiland uit. 
- Je ziet aan de overkant van het weiland een stuk van het bos. Steek dat weiland nu, al 

diagonaal naar links stijgende, zo over dat je rechts van dat stuk bos blijft.  
- Bij wat paaltjes (weer met GR-tekens) kom je op een holle weg uit. Volg dit pad naar links. Je 

gaat nu dalen. 
- Bij een splitsing houd je links aan en daal je verder af tot aan een asfaltweggetje, bij een huis 

met nr. 5. Ga hier rechtsaf. 
- Deze weg stijgt en gaat over in een half verharde weg. Na een bocht naar rechts verlaat je het 

bos. Het pad gaat tussen weilanden door, verder omhoog. 
- Je komt bij wat boerderijen uit (Ferme Longs Trihes). Je bevindt je nu op het hoogste punt van 

de wandeling, zo’n 230 meter boven N.A.P. (een heerlijk weids uitzicht). Het pad is overigens 

weer een klein asfaltweggetje geworden. 
- Ga nu bij de eerste (en enige) kruising, net voor een huis met nr. 3, linksaf. Het weggetje gaat 

tussen twee grote stallen door. Verderop wordt de weg weer een half verhard pad.  
o Dit pad is zo’n 750 m lang en aan de linkerkant zal je regelmatig groepen van zeer 

dicht ‘bossages’ zien. Als je ertussen zou kunnen kijken zal je daar ook wat hopen 

stenen tussen kunnen zien liggen en waarschijnlijk ook nog wat gaten. Tot voor een 

paar eeuwen geleden werd hier ijzer uit de grond gehaald. En dit zijn de restanten van 
die ‘middeleeuwse ijzermijnen’.  
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o Ben je nog in het gelukkige bezig van een wat ouder stafkaart 1:25.000 van het NGI, 

dan moet je dit paadje maar eens opzoeken. Links ervan zie je op de kaart steeds 

groepjes van drie zwarte puntjes. Je zal ze niet op de legende terugvinden maar ze 

markeren de locaties van deze oude ijzermijnen. Deze informatie is op de nieuwere 

1:20.000 kaarten helaas verdwenen. 
o Als je zo meteen weer verder loopt, zie je op een bepaald moment rechts in de verte 

een dorpje. Dit dorpje heet ‘Izer’. De naam va het dorp duidt er ook op dat er in een 

ver verleden in deze buurt ijzer in de bodem werd bevonden. Ook plaatsnamen als 

‘Ferrieres’ en Comblain-Fairon’ duiden op ijzerwinning in het verleden (ferrum en ferro 

zijn Latijnse woorden voor ijzer). 
- Loop dit pad helemaal uit tot op een asfaltweggetje. 
- Ga op het asfaltweggetje linksaf en volg deze weg zo’n 400 à 500 meter. Je komt nu uit bij 

een bosrand.  
- Ga een klein stukje verder bij een blauw wandelaarsbordje linksaf. Volg hierbij de richting 

‘Vieuxville’. Dit pad blijkt weer een GR-route te zijn. Nu moet je oppassen want een stuk 

verderop blijft dit pad boven een drooggevallen beekvallei te lopen. Oppassen dus! 
- Een stuk verder buigt dit pad naar rechts weg van de rand van de vallei. Blijf deze (merendeel 

dalende) GR-route volgen. Je daalt nu verder door een mooi beekdal. 
- Bij een paar huizen gaat het pad over in een asfaltweggetje. Je volgt dit weggetje al dalend en 

komt uit bij een kleine witte kapel aan de rechterkant. Vlak na dit kapelletje kom je uit op een 

andere weg. (Rue de Ravet). 
- Ga hier linksaf (=GR) en volg deze weg zo’n 100 meter. Links kom je bij een beekje onder 

bomen uit bij een leuk plekje alwaar je volgens het grote informatiebord kunt picknicken (het 

heet hier: ‘Aire de piquenique Moulin du Ravet’) Best een aangename plek om te pauzeren.  
- Aan de andere kant van het asfaltweggetjes is een betonnen bruggetje. Ga hier overeen 

(=GR) en volg het pad tussen dichte hagen door (je hebt geen andere keus) totdat je weer bij 

een asfaltweg uitkomt. Dit is weer de N86. 
- Ga hier linksaf. Steek 25 meter verder de weg over en loop een weggetje in dat ‘Close voi’ 

blijkt te heten (=GR) 
- Links voor je zie je nu een grote voormalige zgn. vierkanthoeve ‘Ferme de Bouverie’. 

o Deze hoeve (het Franse woord ‘bouverie’ betekent overigens: ossenstal) dient als een 
soort VVV. Ook is het een museum voor de spulletjes die opgegraven zijn uit het 

chateau ‘Fort de Logne’. En dus ook van de 16e eeuwse spulletjes uit de eerder 

beschreven waterput van het chateau. Het is best aardig om een bezoek aan deze 

hoeve te brengen.  
- Je komt bij een kruising uit met een kruisbeeld. Hier heb je nu de keuze uit drie 

mogelijkheden: 
o 1e: Als je de hoeve wilt bezoeken, ga je linksaf. Ben je klaar, loop dan terug naar de 

kruising met het kruisbeeld en ga hier rechtdoor en ‘Chemin des mésagnes’ in (=GR). 

Lees verder na 3e. 
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o 2e: Als je even heerlijk wilt uitrusten van de inspanningen tot nu toe, loop je 100 meter 

rechtsdoor naar mooie witte vakwerkhuisjes aan de rechterkant van de weg. Hierin is 

een heel aardig brasserietje gehuisvest. Het heet ‘Aux Vieux Logis’. Het is er goed 

toeven. Ben je klaar, loop dan terug naar de kruising met het kruisbeeld en ga hier 

linksaf de ‘chemin des mésagne’ in (=GR). Lees verder na 3e. 
o 3e: Wil je met de wandeling verder gaan dan ga je hier rechtsaf, de ‘chemin des 

mésagne’ in. 
- De weg stijgt behoorlijk. In een bocht naar rechts, ga je linksaf een grindpad in. Dit pad komt 

even verder weer op een asfaltweggetje uit.  
- Steek dit weggetje over en ga meteen linksaf het stijgende pad op (Volgens het blauwe 

wandelaars bordje is dat in de richting van ‘Palogne en Sy’ route nr. 103). Even verder wordt 

dit pad ‘propriété privé’. Maar geen nood, je kunt links van deze oprijlaan je pad vervolgen. Dit 

blijkt alweer een GR-route te zijn. 
- Het kan zijn dat dit GR-pad doorkruist wordt door een breder een onverhard pad t.b.v. de 

bosbouw. Uiteraard steek je dit pad over een ga je gewoon rechtdoor. 
- Blijf dit GR-pad volgen totdat je weer wat hogerop bij de omheining van een huis terecht bent 

gekomen. Het GR-pad gaat naar links en loopt tussen hekwerken (honden!!) verder. Het huis 

is nu rechts van je. Het pad loopt om het huis heen en brengt je naar een T-splitsing met een 

groter pad.  
- Ga hier linksaf door een ‘anti-veehekje’ of onder een slagboom door en volg de GR-route.  
- Je loopt nu hoog boven langs het Lembrée dal. Links van je volg je een draadstalen hekwerk 

dat ervoor moet zorgen dat de schapen, die het gebied moeten begrazen, hier ook blijven. 
- Als de GR-route naar links door een ‘antivee-hekje’ verder gaat, ga je gewoon rechtdoor 

(¹GR). Blijf het brede pad langs het draadhek volgen. Een eind verderop begint het te dalen 

en komt er een pad van rechts (uit de bossen) bij. Ga hier nog gewoon rechtdoor. Het pad 

begint nog steiler te dalen. Volg deze afdaling tot er links weer een ‘anti-veehekje’ is. Achter 

dit hekje is er een stalen bank. 
- Passeer het hekje en ga net voor het bankje rechtsaf en volg het dalende pad. Het draadhekje 

heb je nu aan de rechter kant. Dit pad heet officieel ‘Promonade del Grotte’. Alleen is het 

bordje, wat hiernaar verwijs, helaas verdwenen. 
- Na een linkse haarspeldbocht kom je even verder bij een ingang van een grot (links) 

o Eigenlijk is het eer een holte met de vorm van een omgevallen puntvormige frietzak. 

Je kunt er gerust in gaan. Verdwalen is niet mogelijk. 
- Volg nu dit prachtige dalende paadje verder totdat je weer op een asfaltweggetje in het 

Lembrée-dal uitkomt. Dat laatste stukje van de afdaling kan nog wel eens lastig zijn. Zeker als 

de ondergrond nat is. Oppassen dus!! 
- Je hebt, op de asfaltweg aangekomen, nu twee mogelijkheden: 
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Optie 2A: Meteen terug naar de HerBerg (nog 2,5 km) 

- Ga rechtsaf en volg de weg tot net voor een bocht naar rechts. 
- Ga hier bij een bankje linksaf en steek met het boombruggetje het riviertje over. 
- Ga op het gravelpad rechtsaf en volg dit totdat je op een half verhard breed pad uitkomt. 
- Ga hier rechtsaf. Als je dit pad helemaal uit loopt kom je weer bij ‘Ferme de Pâlogne’ uit.  
- Om vanaf hier weer naar de HerBerg terug te komen lees je de routebeschrijving onder optie 

1A: Terug naar de HerBerg. 
 
 

Optie 2B: Eerst langs het ‘Chateaufort de Logne’ en dan naar de HerBerg  

(nog 4km) 

- Ga linksaf en volg de asfaltweg zo’n 500 meter 
- Steek nu via de stevige brug het riviertje over en ga meteen linksaf (Rue de St. Cergue) 
- Na zo’n 75 meter kan je, voor de slagboom rechtsaf door een in de berg uitgehouwen pad 

omhooglopen. Dit pad zal je bij het Chateau brengen. Merk op dat het trapvormige pad zo is 

gemaakt dat het ook te paard te bestijgen is. 
- Boven op de kasteelberg aangekomen, zie je links in de dikke muur een poort die nu als 

toegang dienst voor het kasteel. 
o Er worden door het kasteel ook Nederlandstalige rondleidingen gegeven. Hoewel dit 

kasteel ooit grondig aan flarden is geschoten, is een bezoek toch wel de moeite 

waard. In het bijzonder de grot onder het kasteel samen met de kazematten 

(verdedigingswerken) zijn erg interessant.  
- Volg na het verlaten van het kasteel het grote brede pad naar benden. Na zo’n 700 meter kom 

je weer uit op het terras van ‘Ferme de Pâlogne’. 
- Om vanaf hier weer naar de HerBerg terug te komen lees je de routebeschrijving onder optie 

1A: Terug naar de HerBerg.  
 

Einde 
 


