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START WANDELINgEN
• ‘Promenade de Mochamps’. Start aan het begin van een 

onopvallend klein zijstraatje (niet-verharde bosweg) van de 
E46/N89 tussen Saint-Hubert en de kruising van die N89/E46 
met de N4 in Champlon. Komende van de verkeerswisselaar 
in Champlon ligt het niet-verharde wegje na ongeveer 6 km 
aan de rechterkant, komende vanuit Saint-Hubert ligt het na 
ongeveer 4 km aan de linkerkant (en dus aan de overkant van de 
middenberm). Zie kaart. Kleine parking ter plaatse.

• ‘Plain de Saint-Michel’. Start op de parking van Fourneau Saint-
Michel (Musée du Fer), waar de N849 van Saint-Hubert naar 
Masbourg en Nassogne het riviertje de Masblette kruist. Adres: 
Fourneau Saint-Michel 10, 6870 Saint-Hubert.

• ‘Les Abanages’ en ‘Bilaude’. Start op de ‘Carrefour du Sapin-Fi’, 
langs de Rue du Panorama temidden van het Forêt du Roi 
Albert. Vanuit Saint-Hubert de E46/N89 nemen richting Marche-
en-Famenne en La Roche-en-Ardenne. Na 1,7 km, tegenover 
de afslag naar de Aérodrome en Centre national de vol à voile 
(rechts), links afslaan en het bos inrijden. Bosweg volgen tot aan 
de ‘Carrefour du Sapin-Fi’.

AFSTANDEN EN bEWEgWIJzERINg
• Vanaf startplaats Fagne de Mochamps:

9,7 km, gele rechthoek – ‘Promenade de Mochamps’ 
(aanlooproute is semiverharde bosweg, de lus is een 
geasfalteerde bosweg; wandeling nummer 7 op wandelkaart 
Tenneville; loopt langs kijktoren en plankenpad, en dichtbij 
panoramische kijkhut). 
De lus zonder aanlooproute is ongeveer 6 km; parkeren kan dan 
ter hoogte van de aansluiting tussen de lus en de aanlooproute. 
Te bereiken via een ander, verhard zijstraatje van de E46/N89 
(Barrière Mathieu).

• Vanaf startplaats Fourneau Saint-Michel:
9,3 km, rode rechthoek – ‘Plain de Saint-Michel’ (semiverharde 
boswegen; wandeling nummer 5 op wandelkaart Saint-Hubert) 

• Vanaf startplaats Carrefour du Sapin-Fi:
9,8 km, groene rechthoek – ‘Les Abanages’ (semiverharde 
boswegen; wandeling nummer 3 op wandelkaart Saint-Hubert)
20 km, blauwe rechthoek – ‘Bilaude’, (semiverharde boswegen; 
wandeling nummer 4 op wandelkaart Saint-Hubert; loopt langs 
plankenpad en panoramische kijkhut)

Op stap!

TOEgANKELIJKhEID
Laarzen of stevige stapschoenen aanbevolen. De wandelingen zijn 
geschikt voor kinderwagens met grote wielen. Honden welkom, aan 
de leiband.

pERSONEN MET EEN hANDICAp
De lus in de ‘Promenade de Mochamps’ (zie kaart) is volledig verhard 
en geschikt voor rolstoelgebruikers. Parkeren kan ter hoogte van de 
aansluiting tussen de lus en de aanlooproute. Te bereiken via een 
verhard zijstraatje van de E46/N89 (Barrière Mathieu). Zie kaart.
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ONThAAL
• Maison du Tourisme du Pays de Saint-Hubert, Rue Saint-Gilles 12, 

6870 Saint-Hubert, 061-61 30 10, info@saint-hubert-tourisme.be, 
www.saint-hubert-tourisme.be 

• CRIE du Fourneau Saint-Michel (Centre Régional d’ Initiation a l’ 
Environnement), Fourneau Saint-Michel 10, 6870 Saint-Hubert, 
084-34 59 73, crie@criesthubert.be, www.criesthubert.be

WANDELKAARTEN
Saint-Hubert en Tenneville (aparte kaarten), verkrijgbaar bij het NGI 
en bij de Toeristische Diensten in de regio, zie onthaal. 

MEER INFO
Jan Loos, 0495-32 53 30, info@landschapvzw.be

LANDSCHAP          11


