
09 okt 11 - EscapArdenne / Eislek 
Trail - We gingen onlangs in avant-
première op een tweedaagse 
georganiseerde verkenning van het 
toekomstige Eislek Trail. Dit lang pad 
in lijn zal over iets meer dan 100 km 
La Roche-en-Ardenne verbinden met 
Kautenbach in het GH Luxemburg. 
Een grensoverschrijdend initiatief van 
Parc Naturel des 2 Ourthes aan 
Belgische zijde en de 
natuurvereniging Hëllef fir d'Natur 
van Luxemburgse kant. 

 
De stuwdam van Nisramont en de 
nabijgelegen samenvloeiing van 
oostelijke en westelijke Ourthe 
liggen langs het pad. 

 
Over een graspad 
afgezoomd met brem 
nabij Sassel 

Gefinancierd hoofdzakelijk met Europees geld 
in het kader van Interreg IV. Dezelfde 
initiatiefnemers van lang wandelpad 'La 
Traversée des Pays et des Ages', maar dit 
wordt iets geheel anders. Traject: La Roche - 
Le Cheslé - stuw Nisramont - Achouffe - 
Houffalize -kanaal Bernistap - Hoffelt - 
Troisvierges - Clervaux - Kautenbach. Van 
Belgische kant worden delen van GR 57 
gevolgd, in Luxemburg stukken van het 
Sentier du Nord. De projectuitvoeders zijn 2 
jonge geografen die naar Duits model van 
een'Qualitätweg' een maximaal aantal niet 
verharde paden in het traject hebben 
opgenomen. Getracht wordt ook om zoveel 
afwisseling te brengen met aandacht voor 
klein patrimonium, geschiedenis en 
landschappen. Aan Luxemburgse zijde 

zullen voor het Eislek Trail zelfs een paar 
nieuwe paden worden gemaakt om toch 
maar verkeerswegen te vermijden en de 
aantrekkelijkheid te verhogen. De 
tochtindeling wordt zo dat bij het einde 
van elke etappe verblijfs- en 
vervoersmogelijkheden zullen zijn. Dat 
het pad 2 namen heeft komt omdat men 
van Luxemburgse zijde absoluut het 
woord 'Trail' in de naam wou, naar 
analogie met het succesvolle Müllerthal 
Trail. Het pad zal worden bewegwijzerd 
door een privé-firma met een wit golfje, 
een symbool dat is geregistreerd door 
GTA Belgique (cfr het Rijn-Maaspad) en 
dat aan beide zijden van de grens 
officeel wordt erkend. Er komt ook een 
topogids over het hoofdpad, daarnaast 
worden nog een aantal meerdaagse 
luswandelingen ontwikkeld die aansluiten 
op 

 
Het kanaal van Bernistap zal 
ter hoogte van Hoffelt speciaal 
toegankelijk worden gemaakt 
voor het Eislek Trail. 

het hoofdtraject en die geen bewegwijzering krijgen maar worden 
ingetekend op een uit te brengen NGI-kaart. Het project moet in 
principe worden opgeleverd eind 2012 maar er is nog veel werk om 
alle enthousiaste plannen van de initiatiefnemers tegen dan te 
realiseren. 

 


