
WANDELREPORTAGE | België

De Hoge Ardennenroute
Een stukje wildernis dichtbij huis

Met de Belgische grenzen nog dicht, gingen Katrien en ik op zoek naar het 
ideale recept voor een avontuur dichtbij huis. Daarbij stootten we meteen 
op de Hoge Ardennenroute: een wandelpad van 278 kilometer dwars door 
de Belgische Ardennen. In het voorjaar van 2021 gingen we de uitdaging aan.

	Æ Tekst en foto’s Lien Santermans

Op weg naar Baraque Michel.
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Belgische wildernis
Onze tocht begint in het charmante Eupen, waar 
we voldoende calorieën inslaan voor drie dagen. 
Geplaveide straten maken snel plaats voor veld-
wegen en bospaden die ons tot dichtbij de Duitse 
grens leiden. Dan buigt het pad af naar het zuiden, 
diep de Hoge Venen in. Vlonderpaden loodsen 
ons door het kwetsbare Brackvenn. Wanneer de 
zon begint te zakken, dringt het tot ons door dat 
we sinds Eupen geen enkel huis meer zijn tegen-
gekomen. Zelfs in één van de dichtstbevolkte 
landen ter wereld valt er nog een stukje wilder-
nis te ontdekken! 
Een dichte brij van vermicelli, overgoten met 
instant tomatensoep en parmezaanse kaas doet 
dienst als avondeten. Deze baksteen op de maag 
vult onze energiereserves aan en voorziet ons 
van de nodige brandstof om ‘s nachts warm te 
blijven. Het is de koudste paasvakantie in jaren 
en de temperatuur daalt snel. Vannacht krijgen 
we de ideale omstandigheden om te testen of 
mijn nieuwe slaapzak me effectief warm houdt 
bij -5°C, zoals het label belooft. 

Witte vlokken als cafeïne
Met kleine oogjes veeg ik de verse sneeuw 
van mijn tent. Bij gebrek aan cafeïne wrijf ik 
een handvol witte vlokken over mijn gezicht. 
Resultaat: klaarwakker. We vullen onze water-
voorraad aan vanuit een kabbelend beekje en 
merken dankbaar dat het bloed weer door onze 
tenen en vingertoppen begint te stromen.
Kilometers aan vlonderpaden in verschillende 
stadia van verval staan ons te wachten, dus 
ploeteren we geconcentreerd door de diepe 
modder. Op één andere wandelfanaat na valt er 
geen ziel te bespeuren, tot we Baraque Michel 
naderen. De kwaliteit van de houten construc-
ties verbetert zienderogen en nu we met een 
gerust hart kunnen opkijken van onze voeten, 
genieten we van het prachtige landschap. Onze 
bewondering voor het veengebied lijkt echter 
volledig voorbij te gaan aan de familie die 
nadert: “Valt er verderop iets te zien?” “Nog 
meer natuur,” antwoord ik enthousiast, waarop 
ze prompt een U-bocht maken richting auto.
Met zijn 672 meter is de Baraque Michel het 

derde hoogste punt van België. Het restaurant is 
gesloten, maar de bakkerij ernaast vervult onze 
koffiebehoefte. We laten onze vochtige tentzeilen 
even over de waslijn achter het gebouw wapperen. 
In een mum van tijd zijn ze droog en verdwijnen 
we weer in de glorieuze dennenbossen, waar een 
hert geruisloos voorbij springt in de schemering.

Toute liberté
In Malmedy trakteren we onszelf op een paas-
brunch van chocoladebroodjes. Een RAVeL leidt 
onze verkleumde voeten vervolgens naar de 
Rocher de Falize, een overhangende rots die een 
fantastisch panorama biedt over de vallei van 
de Warche. Wanneer we een collega-wandelaar 
vragen om een foto van ons te nemen, ontpopt 
zijn vrouw zich onmiddellijk tot een ware regis-
seuse: “Nee, niet vanuit die hoek. Je moet meer 
van de vallei in beeld krijgen. Kom hier staan. 
Nog een meter naar links. Ja, houd de camera nu 
wat hoger.” Hij gehoorzaamt haar bevelen gedwee. 

“Dat ziet er eigenlijk best goed uit,” besluit ze trots. 
“Zou je onze foto ook willen nemen?” “Jazeker, we 

Uitzicht vanop Le Hérou.
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weten nu precies waar we moeten staan,” knip-
oogt Katrien. Hoewel de dame ons verzekert dat 
we “toute liberté” hebben, volg ik haar instructies 
tot op de letter op. 

Soldaten
De hele dag door genieten we van praatjes met 
voorbijgangers. Het meest memorabele gesprek 
is met een goedgemutste woonwagenbewoner 
onder zijn brug. “Hebben jullie de voorbije 
nachten gekampeerd, dames? Proberen jullie 
misschien soldaten te worden?”, buldert hij. 
Zijn kennis van de streek is ongeëvenaard en 
hij vertelt onafgebroken, terwijl we proberen 
om niet te staren naar zijn grote teen, die uit 
de gescheurde sok in zijn slippers piept. Ook de 
kroonkurken die hij op zijn jas naaide ter ver-
vanging van ontbrekende knopen getuigen van 
enige creativiteit.
We volgen de Warche naar Stavelot, waar de 
versieringen voor het lokale carnaval – de 
Laetare des Blancs-Moussis – nog uithangen. 
Op de vierde zondag van de vasten paraderen 
de inwoners door de straten met witte gewaden 
en lange, rode neuzen. Hoewel de stoet voor 
het tweede jaar op rij werd afgelast, zorgen de 
traditionele maskers aan de gebouwen voor 
een feestelijke sfeer. 
De resterende kilometers tot Trois-Ponts vormen 
een kwelling voor onze zere voeten. Na een heuse 
eindsprint bereiken we het station net op tijd 

om ons gasvuur 
nog uit de rugzak 
te vissen. Onze 
pasta met pom-
poensmaak is 
perfect al dente 
wanneer de trein 
halthoudt aan 
het perron. 

Disney versus realiteit
Twee weken later sporen we terug naar Trois-
Ponts en volgen een beboste heuvellijn tot we 
afdalen naar Lierneux. Daar belonen we onszelf 
met oploskoffie en koekjes op de trappen van 
het gemeentehuis. Sneeuwvlokken dwarrelen 
neer en lang stilzitten is bij deze bijtende tempe-
raturen geen optie, dus lopen we haastig verder 
op zoek naar een geschikte overnachtingsplek. 
Een verlegen vos wenst ons ’s anderendaags 
een goedemorgen en even later springen vijf 
herten voor ons uit de bosjes. We staan   aan de 
grond genageld en kijken toe hoe ze rennen, 
stoppen, rondkijken. Rennen, stoppen, rondkij-
ken. Rennen, stoppen, rondkijken. Meer dieren 
dan mensen tegenkomen op een dag doet de 
Disneyprinses in mij helemaal ontwaken.

Het sprookje is echter van korte duur: wanneer ik 
de stekende pijn in mijn knie niet langer kan ver-
bijten, besluiten we het pad te verlaten. Ik strom-
pel nog 6 km naar de bushalte in Dinez, mezelf 
vervloekend. Gelukkig heeft het pad wanneer de 
nood het hoogst is altijd een opkikkertje in petto: 
een briefje van vijf euro duikt plots op voor mijn 
voeten. “De Hoge Ardennenroute trakteert ons 
op een koffie, Katrien!” 

Kabouters en rivieren
Enkele weken later: met een lichtere rugzak en 
een uitgeruste knie zijn we klaar voor het vervolg, 

ditmaal met onze nieuwe wandelgenoot Erik. De 
beek Martin-Moulin gidst ons naar Achouffe, 
waar een gigantische, rode pinnenmuts de locatie 
van de brouwerij van ver verraadt. Na maanden 
van coronaonthouding, kunnen we niet weer-
staan aan de aantrekkingskracht van het onlangs 
heropende terras van de brasserie. 
Na een La Chouffe volgen we de kabbelende 
beek verder tot die uitmondt in de Ourthe. 
Een smal pad kronkelt over de steile oevers en 
stelt ons uithoudingsvermogen op de proef. De 
beloning is niet min: een prachtig zicht over de 
vallei waarin de oostelijke en westelijke Ourthe 
elkaar ontmoeten. De dichtbeboste heuvels 
langs het meer van Nisramont doen ons even 
twijfelen of we nog in België zijn. Tussen de 
bloeiende bremstruiken klimmen we naar de 
majestueuze rotsformatie van Le Hérou, die we 
vlak voor zonsondergang met niemand anders 
moeten delen.

Allerlei tinten oranje
Na een deugddoende nachtrust loodst het pad 
ons rond een   schiereiland/beverparadijs tot het 
steil omhooggaat naar Le Cheslé, één van de 
grootste Keltische forten in België. Volgens de 
legende komt in de centrale waterput elke kerst 
om middernacht een schat bovendrijven. 
We laten de Ourthe achter ons en genieten in de 
open velden van de vergezichten op glooiende 
heuvels, boerderijen en dorpen. Onze lunch-
pauze houden we bij de vliegtuigpropeller die 
de crash herdenkt van B-17 bommenwerper 
The Joker, nadat die in 1944 een Duitse fabriek 
aanviel. In Borzée houden we nog even halt 
voor een dame blanche en zetten dan koers 
richting La Roche-en-Ardenne. 
We dalen af naar het pittoreske stadje vanop 
de beroemde rots, langs het kasteel tot op de 
winkelstraat. Een overweldigende walm van 

Meer dieren dan mensen 
tegenkomen op een dag 
doet de Disneyprinses in 
mij helemaal ontwaken.

Een lekkere brij van vermicelli en minutesoep. Groene heuvels nabije Le Cheslé.

Nachtelijke bezoekers.
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parfums, wasmiddel en stadseten prikkelt onze 
neusgaten. We laten de drukte gauw achter ons 
en klimmen het bos weer in. De avondgloed 
straalt door het bladerdek en kleurt de wereld 
allerlei tinten oranje tot het volledig duister is. 

Slakkenuithuiszetting
Wanneer ik mijn ogen open, zie ik dat ik niet 
de enige ben die de nacht in mijn tent heeft 
doorgebracht. Een klein slakkenleger heeft de 
ruimte tussen het binnen- en buitenzeil opge-
eist. Eerste orde van de dag: een uithuiszetting. 
Het hoge gras trakteert ons op een voetbad van 
ochtenddauw, waarna brede paden ons naar 
Cens gidsen. Verkocht aan het hoeve-ijs van 
de Biofarm, niksen we een uur of twee op de 
zitbanken voor de boerderij. Daarna volgen we 
de rivier het dorp uit. Hoe verder we wandelen, 
hoe dichter de vegetatie wordt. “Is er eigenlijk 
nog iemand aan het navigeren?”, aarzelt Erik. 
Bloeddorstige teken verlekkeren zich aan onze 
kuiten, maar ons pincet vecht genadeloos terug. 
Wanneer de avond valt, passeren we de uit-
kijktoren La Billaude. Een koppel vijftigers zit 
roerloos met de ogen op de vijver gericht, ver-
rekijker in de aanslag. “Hebben jullie al wild 
gespot?”, fluister ik. “Vandaag niet, maar we 
hebben hier eerder al herten en everzwijnen 
gezien. Met een beetje geluk spotten we straks 
een bever!” We dalen verder af naar de rivier, 
waar een jong hert opschrikt van onze verschij-
ning. Zodra we gaan zitten, terroriseert een 
zwerm muggen onze voeten, armen en gezich-
ten tot we uit miserie in onze tenten kruipen. 
Met het geknor van everzwijnen op de achter-
grond dommelen we in. 

Spookhuisstation
Een zoete geur doordringt de frisse ochtend-
lucht. Wilde bessen misschien? We kunnen het 

aroma niet helemaal plaatsen en toch roept het 
herinneringen op aan vervlogen zomerdagen. 
Na een korte afdaling passeren we het open-
luchtmuseum in Fourneau Saint-Michel, gewijd 
aan het landelijke leven in Wallonië in de 19de 
en 20ste eeuw. Mist hult de omliggende velden 
in een mysterieuze mantel. We beelden ons in 
dat er achter de wolken hoge toppen schuilgaan 
en wanen ons even in de Alpen.

Na ons een hele ochtend te hebben verheugd 
op de menukaart, is de teleurstelling groot 
wanneer het pop-upcafé in Grupont gesloten 
blijkt. “Geen koffie te verkrijgen in dit dorp, 
noch in het volgende, noch in het volgende,” 
bevestigt een norse buurman vanuit zijn voor-
tuin, wanneer hij even opkijkt om te zien aan 
wie zijn buldog de oorlog verklaart. In het 
station met spookhuisallures passeert er geluk-
kig wel een trein, zelfs volgens de aangekon-
digde dienstregeling.

De eindsprint 
 Begin juli vatten we de laatste sectie van de 
Hoge Ardennenroute aan. Die leggen we af van 
zuid naar noord voor een vlottere aansluiting 
met het openbaar vervoer op zondagavond. We 
wandelen Bouillon uit langs de Semois en kijken 
toe hoe toeristen de rivier onveilig maken op 

felroze waterfietsen versierd met gigantische 
zwanenhoofden. Wanneer we aan onze klim 
beginnen, zit een lokale scoutsgroep ons op de 
hielen. Estelles ‘American Boy’ schalt uit hun 
boxen. Ook zij zijn op weg naar de indrukwek-
kende uitkijktoren, vanwaar we een laatste 
blik werpen op het kasteel van Bouillon. Dan 
overvalt de rust van het bos ons en neemt een 
ander scala aan geluiden het over: een zingende 
vink, zoemende bijen en een zacht briesje dat 
de esdoornbladeren doet ritselen. 
Het hele land maakt zich klaar voor de aftrap 
tegen Italië, maar wij kunnen ons niet verder 
verwijderd voelen van het hele EK-gebeuren. 
De eerste helft van de match volgen we via 
met emoji’s overladen sms’jes van vrienden 
en familie, maar daarna houden we het voor 
bekeken. De prognose is al even slecht als het 
bereik onder het dichte bladerdek. Ontevreden 
everzwijnen draven de hele nacht langs onze 
tenten, net zo overstuur door de Belgische 
nederlaag als wij.

Het geromantiseerde 
avonturiersleven
Een bosbessenstruik maakt ons ontbijt com-
pleet, terwijl verse pootafdrukken in de modder 
ons doen raden wie er vannacht passeerde: een 
hert, een paar eekhoorns, een vos? In Naomé 
roept een zitbank bij de kerk onze naam. We 
laten onze sokken drogen en werpen een blik 
op de weersvoorspelling om in te schatten hoe 
ver we kunnen geraken voor het onweer ons 
inhaalt. “Vraag jij je ook soms af of we de natuur 
gewoon romantiseren wanneer we in de stad 
zijn?”, jammer ik, terwijl ik de schade opmeet 
aan mijn benen. Ze zijn stevig toegetakeld door 
brandnetels, doornen, teken en dazen. 
Over een smal pad slingeren we langs de Our tot 
de Lesse ons verder richting Daverdisse brengt. 

We beelden ons in 
dat er achter de 

wolken hoge toppen 
schuilgaan en wanen 
ons even in de Alpen.

Het gekende panorama op Bouillon. Door het Brackvenn.
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De Hoge Ardennenroute is een pittige ont-
dekkingstocht door de Belgische Ardennen. 
De volledige route tussen Eupen en Bouillon 
telt 278 km met zo’n 7.500 hoogtemeters. 
De vier deeltrajecten zijn telkens goed 
bereikbaar met het openbaar vervoer. Wij 
deden er 13 dagen over, verspreid over 
verschillende weekends. Alle info over de 
afstanden, hoogteprofielen, bezienswaar-
digheden en overnachtingsmogelijkheden 
vind je samen met het gpx-bestand terug op 
www.hikingadvisor.be/ha-route.
Momenteel wandel ik de Pacific Crest Trail 
van Mexico naar Canada. Je kan mijn tocht 
volgen op Instagram (@mailfromthetrail) of 
via www.mailfromthetrail.com.
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PRAKTISCHE INFO

Op een comfortabele rots puffen we even uit, 
maar de natuur gunt ons weinig respijt: mug-
genzwermen beginnen aan hun avondshift en 
geven ons dat extra zetje om verder omhoog 
te sprinten. De storm lijkt gelukkig over te 
waaien en wanneer ik ‘s ochtends mijn tentzeil 
opensla, lacht een helderblauwe lucht me toe. 

Op een drafje gaan we op onze eindmeet af. We 
stoppen enkel bij een oude mijnsite om ons te 
verbazen over de veerkracht van de natuur, die 
dit plekje weer helemaal heeft ingepalmd.
Met nog vijf kilometer te gaan, barst de bui 
eindelijk los. Na de Hoge Ardennenroute in de 
sneeuw te zijn gestart en in de zon te hebben 

verdergezet, voelt het passend om te eindigen 
tijdens een fikse regenbui. Hoewel de natuur 
zeker niet altijd even romantisch is, kan ik 
na 278 km op één van de mooiste paden in 
België vol overtuiging zeggen dat ik me in een 
oogwenk opnieuw zou laten bijten voor nog 
zo’n avontuur!

De laatste kilometers naar Grupont.De beek gidst ons naar Achouffe.Mini-watervalletje aan de Our.
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