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Amberloup, over de oude spoordijk 
Tonny - Le Jardin - Lavacherie - Ourthe oever - Lavacherie - oude 

spoordijk - Amberloup - Tonny 

16,5 KM – 370 Hm 

 

Een pittige maar unieke 

wandeling met vele 

hoogtepunten. Deels over 

asfalt en bospaden, maar 

ook een bijzondere 

halfverharde route over 

een oude spoordijk met 

spoorbruggen over de 

Ourthe die geschikt zijn 

gemaakt voor 

wandelaars. Via steile 

bospaden gaat het dan 
weer terug.  

Wij starten de wandeling 

in het buurtschap Tonny, 

bij de camping aldaar. 

Tonny is bereikbaar via 

de N4 in westelijke 

richting, dan linksaf de 

N826 naar Amberloup. 

Voorbij Amberloup wordt 

Tonny rechts 

aangegeven. Het is zo 

klein dat de camping, die 

over verschillende 

eilandjes van de Ourthe 

ligt, gemakkelijk te 
vinden is.  

De camping links 

houdend gaan we van 

start. Het is een kort 

stukje tot het kruispunt 

in het gehucht Tonny. 

Daar gaan we rechtsaf en 

volgen deze asfaltweg tot 

op het volgende 

kruispunt, waar rechtsaf 

Lavacherie wordt 
aangegeven.  

Wij gaan hier links richting het bos over de Rue de Jardin. Dit stukje zullen we eind van 

de dag ook nog eens lopen. De weg loopt in een boog helemaal door tot in Lavacherie 
over schitterende heuvels. Het uitzicht rechts in het Ourthedal is prachtig! 'Rue de 

Jardin' is goed gekozen.  
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In Lavacherie, een mooi dorpje met interessante huizen, houden we eerst rechts aan 

tot we de hoofdweg bereiken, de Rue de Saint-Hubert. Deze steken we over en komen 

in de Rue de Sainte-Ode. Een brede maar niet druk bereden asfaltweg richting een 
hospital.  

Een eindje verderop ligt rechts een brug over de Ourthe. Deze weg over de Ourthe gaat 
na de oversteek omhoog richting het Hospital Sainte-Ode.  

Wij gaan ook over de brug, maar dan gelijk linksaf het bospad op, de parkeerplaats 

over en dan langs de oever van de rivier verder. Dit pad blijven we volgen tot we 

uiteindelijk weer op asfalt uitkomen. We lopen er met een grote bocht in de Ourthe 

mee, langs mooie watervallen bruggen en een oude sluis. Heel mooi is te hier te zien 
hoe de rivier zich door het landschap kronkelt.  

Op de asfaltweg aangekomen kiezen we voor rechtsaf. Nu gaat het flink stijgen naar de 

top van de berg waar we zojuist omheen zijn gelopen. Na een pittige klim komen we 
boven bij een rotonde uit.  

Midden op de rotonde staat een muur met kantelen, geflankeerd door twee torens en 

rechts een schitterend huis van natuursteen. Rechtsaf langs het mooie huis loopt de 
weg naar het hospital middenin de bossen. Een fotogeniek punt.  

Als we de rotonde recht oversteken loopt de weg gelijk weer ligt omlaag. Deze komt uit 

bij de brug over de Ourthe waar 

we eerder al over zijn gekomen 

toen we het bos ingingen. We 

gaan niet helemaal tot aan de 
brug.  

Net voor een scherpe bocht naar 

rechts, is links een bospad te 
vinden. Hier gaan we nu in.  

We komen in een prachtig 

natuurgebied met uitzicht op 

Lavacherie en de Ourthe rechts 
beneden.  

De hellingen zijn hier bijna 

volledig begroeid met brem. Helaas met Pasen nog niet in bloei, maar het moet 

schitterend zijn als we hier een maandje later zouden lopen. Als we langs een soort 

steengroeve komen zien we daarin een prima plek om te lunchen. Tussen de 

rotsblokken en de bremstruiken en met het mooie uitzicht.... dit is vakantiegevoel!  

 

Door steeds rechts aan te houden 

is de weg eenvoudig te volgen tot 

we weer op een brede weg 

uitkomen.  

Als we ook hier rechtsaf gaan 

komen we op een mooie 

klinkerweg afgezet met witte 

berken, via een brug over de 

Ourthe terug in Lavacherie.  

Net voor het centrum is er links 

een weg te vinden langs een 

boerderij. (Rechts van de 
boerderij langs)  
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Hier gaan we in en komen door een stukje woonwijk van het dorp. Waar de weg haaks 

rechtsaf loopt, kunnen we rechtdoor de onverharde weg in. We lopen nu over de oude 

spoordijk waarover vroeger de stoomtreinen door de heuvels reden.  
Op de kaart heb ik dit deel in rood aangegeven.  

Deze gaan we kilometers ver aflopen. Eerst nog vooral zandpad maar al snel half 

verhard met steentjes en gras. Het stijgt en daalt hier en daar, maar natuurlijk nergens 

sterk. Een heerlijke wandeling 

waarbij de uitzichten steeds 
mooier worden.  

Opzij van de spoorbaan zien we 

een verroeste slagboom midden 

in het veld, zonder dat er een 

herkenbaar pad is. Nieuwsgierig 

als we zijn gaan we er even 

kijken. Het witte bordje vermeld 

dat de sleutel (Le Clé) van de 

slagboom verkrijgbaar is op het 

gemeentehuis van Lavacherie. 

Zouden ze die daar echt nog 
hebben vragen wij ons af? 

Verder over de dijk komen we bij een aantal spoorbruggen over de hier sterk 

kronkelende Ourthe. Voor wandelaars zijn deze uitgerust met betonplaten als 

loopplank. Ook is er een reling aangebracht. Maar goed ook. Omlaag kijkend tussen de 

ijzeren dwarsbalken zien we de Ourthe vrij diep onder ons langs stromen. Het laatste 

deel van de dijk is sterk begroeid 

zodat er alleen nog een smal 
paadje overblijft.  

Vlak voor we de N829, de 

hoofdweg naar Lavacherie 

bereiken, verlaten we de 

spoordijk. We vervolgen onze 

tocht over een modderig 

boerenpad rechts van een 

weiland. We komen uit bij de 

asfaltweg N829 en gaan er nu 
rechtsaf.  

Net voorbij een café/restaurant 

komen we weer bij de kruising 

uit waar we eerder vanmorgen de Rue de la Jardin ingingen. We nemen hier dezelfde 

route richting het bos, maar niet verder dan tot aan de bosrand waar we nu linksaf het 

bos inlopen. Een hele steile klim over een holle weg brengt ons naar de top van de 
heuvels boven Tonny.  

Als het vlakker wordt en we langs een jachthut komen, is er verderop een kruising van 

boswegen. Hier kiezen we linksaf en komen door een stuk bos met jonge aanplant net 

boven Tonny bij een kruising met een bankje onder een paar bomen en links een mooi 

grasveld.  

Voor het bankje nu rechtsaf en dan zien we al snel weer huizen voor ons opdoemen. 

Voor het eerste huis geeft een klein bordje aan dat we linksaf weer in Tonny zullen 

aanbelanden. We dalen nu sterk af tot we inderdaad weer in de bewoonde wereld bij de 
camping uitkomen.  
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