
ESCAPARDENNE  –
WANDELLUSSEN
6 lussen van 30 tot 98 km 
in Belgisch-Luxemburgse Ardennen

Sommige stappen:
Achouffe – Bérismenil – Derenbach – 
Heinerscheid – Laneuville-au-Bois – 
Lavacherie – Les Tailles – Steinbach – 
Weiswampach – Wibrin – Wiltz, ... 

Over hoogplateau’s en door 
de weidse ardeense bossen

 
Vanuit La Roche-en-Ardenne is het klimmen 
geblazen op de Ardeense hoogplateau’s. 
Deze wandeling gaat soms recht door de bos-
sen, duikt via een zijrivier naar de Ourthe en 
brengt je via prachtige uitzichten terug naar 
het vertrekpunt.

Van de vallei van de Ourthe 
naar de vallei van de feeën

Een betoverende wandeling langs hoogpla-
teau’s en de diepe dalen van de vallei der 
feeën…

Van het plateau van Tailles 
naar het kanaal van Bernistap

Van de mythische hoogvlakte van Tailles tot 
het historische kanaal van Bernistap. Je komt 
langs typische Ardeense dorpjes zoals Achouf-
fe, Cherain, Rettigny, Steinbach… ontdek ze 
stap voor stap.

Vallei van de OurBorzée

Toegang

Website

www.escapardenne.eu
www.facebook.com/escapardenne 
www.twitter.com/escapardenne

Applicaties voor internet 
en mobiel gebruik 

De trajecten zijn te downloaden via de website 
(touring gids afdrukken, GPS track  downloa-
den,…) en de Smartphone app “cirkwi”.

Voor meer informatie : klik op de “cirkwi“ 
button op de homepage van de website

Bos van Freyr

Topografische kaarten

Vier NGI-kaarten 
met 1 of 2 lussen.

Deze publicaties zijn te koop  in de Toeristische 
Diensten (S.I., Maisons du Tourisme, Office Régi-
onal du Tourisme de l’Ardenne Luxembourgeoi-
se, Maison de la Randonnée GTA) en bij de twee 
projectverantwoordelijken.

Online kopen op www.escapardenne.eu 
(8€/kaart exclusief verzendkosten)

Wandelen zonder bagage

Een formule van 2 à 6 dagen “reizen zonder 
bagage” wordt door twee partner-reisagent-
schappen voorgesteld: Europ’Aventure en Trek 
Aventure.

Hierin is begrepen : overnachting half-pension 
in aangesloten hotels of gastenkamers en het 
vervoer van uw bagage tussen de overnach-
tingsplaatsen.
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Didactisch paneel

Tussen de Maas en Rijn, 
een twee landentocht      

Deze grensoverschrijdende tocht brengt je door-
heen bos en landelijk gebied. Je ontdekt er de 
verscheidenheid aan landschappen alvorens in 
het brongebied van de Oostelijke Ourthe en de 
Troine-beek te verzeilen.

Tussen Woltz en Our   

Een charmante link tussen twee valleien met 
morfologische verscheidenheid : de Ardeense 
hoogvlakte in Noord-Luxemburg en de vallei van 
de Our, zijn zijrivieren en omringende bossen.

De verborgen landschappen 
van de Westelijke Eisleck

Intrigerende lus voor de wakkere wandelaar op 
zoek naar schitterende landschappen, verbor-
gen achter de bochten van de Westelijke Eisleck.
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Projectverantwoordelijken   

Parc Naturel des Deux Ourthes
Rue de Laroche, 8

B.6660 HOUFFALIZE
Tel. : +32 (0)61 21 04 00

www.pndo.be

natur&ëmwelt - 
Fondation Hëllef fir d’Natur

Route de Luxembourg, 5
L.1899 KOCKELSCHEUER 

Tel. : +352 29 04 04 301
www.naturemwelt.lu

Partner-
reisagentschappen  

Europ’Aventure
Tel. : +32 (0)61 68 86 11
www.europaventure.be

Trek Aventure
Tel. : +32 (0)61 24 04 10

www.trekaventure.be

Toeristische 
partners
 
Fédération Touristique 
du Luxembourg Belge
Tel. : +32 (0)84 41 10 11
www.ftlb.be 

Office Régional du 
Tourisme des Ardennes 
Luxembourgeoises
Tel. : +352 26 95 05 66
www.ardennes-lux.lu
 
Maison du Tourisme 
Houffalize - 
La Roche-en-Ardenne
Tel. : +32 (0)84 36 77 36
www.coeurdelardenne.be  

Maison du Tourisme 
du Pays de Bastogne
Tel. : +32 61 26 76 11
www.paysdebastogne.be

Maison du Tourisme 
du Pays de Saint-Hubert
Tel. : +32 (0)61 61 30 10
www.saint-hubert-tourisme.be

Maison du Tourisme 
du Pays de Vielsalm et Gouvy
Tel. : +32 80 21 50 52
www.vielsalm-gouvy.be

Touristcenter Clervaux
Tel.: +352 92 00 72
www.destination-clervaux.lu
 

Om de Ardennen en de Oesling verder 
te ontdekken, worden zes wandellus-
sen tot uw beschikking gesteld om 
uw wandelschoenen in te lopen…
 
Naast het Escapardenne Eisleck & Lee Trail wor-
den ook zes verschillende wandellussen (van 30 
tot 98 km) aangeboden om de boslandschap-
pen, plateaus, valleien, uitzichtpunten, en andere 
sites en natuurpunten verder te helpen ontwik-
kelen. Deze verschillende wandelroutes kunnen 
ingedeeld worden in verschillende etappes en 
afgewerkt worden in meerdere dagen in de ac-
commodaties op of in de buurt van de route (zie 
toepassingen op onze website).

 
De markering :

Opgelet: deze routes zijn niet gemarkeerd 
op het terrein. Wij adviseren u daarom om 
de functie “Cirkwi” te gebruiken om u te 
oriënteren  of om u te voorzien van een 
van de IGN-kaarten, beschikbaar bij de 
diensten voor toerisme en de huizen voor 
toerisme in de regio.

De 6 wandellusen :  

Over hoogplateau’s en door de weidse 

ardeense bossen (B) 98 km 

Van de vallei van de Ourthe naar de Vallei 

van de Feeën (B) 30 km

Van het Plateau van Tailles naar het Kanaal 

van Bernistap (B) 55 km 

Tussen de Maas en Rijn, een twee landentocht (B/L) 53 km

Tussen Woltz en Our (L) 43 km 

De verborgen landschapp en van de 

Westelijke Eisleck (L) 80 km
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 Natuurreservaat van Orti 2
Westelijke Ourthe

4
Oostelijke Ourthe

5
Vallei van de Feeën

6
Houff alize

7
“Plateau des Tailles“

8
Boerderij - Steinbach

9
Grenspaal 284
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Basbellain en Hautbella
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Vallei van de Our
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Buchenburg
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Vallei van de Wiltz
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Het boom-monument
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La Roche-enArdenne
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MUNSHAUSEN

HOSCHEID

BOURSCHEID

ETTELBRUCK

KAUTENBACH

LA ROCHE 
EN-ARDENNE
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