Deze Op Verkenning beschrijft een bijna 14 km lange rondwandeling met bushalte
Nonceveux – Ninglinspo (lijn 142 van treinstation Aywaille) als begin- en eindpunt. Na 10
km. kan de wandeling worden bekort door de bus te nemen bij halte Fonds de Quarreux.
Ongeveer 80% van de route is onverhard.
De route is op de kaart te bekijken via http://www.afstandmeten.nl/index.php?id=1563565.
Raadpleeg voor het OV naar begin- en eindpunt www.9292ov.nl , www.belgianrail.be en
voor de bus eventueel www.infotec.be
Voor de gedetailleerde topografische kaart van België:
http://www.ngi.be/topomapviewer/public?lang=nl
Wandelroute
Stap uit bij bushalte Nonceveux, Ninglinspo. Voor parkeerterrein LA. Volg de rood-witte
markering langs de beek, nu eens links, dan weer rechts van de beek. Voorbij Cascade de la
Chaudière over brug LA. Nu gele markering volgen. Bij keuze gele of blauwe markering:
blauw volgen. Achtereenvolgens passeren we Bain des Naiades, Bain d’Hermes, Bain de la
Loutre. In het algemeen gezegd: de beek volgen.
Bij ‘grote’ brug RA, trapje op. Bain du Cerf, Bain de Diane. De Ninglinspo splitst hier, wij
lopen er tussen in. Aan linkerhand bovenop helling een bankje, op de waterscheiding tussen
de twee beekjes.
Later de rode ruit-markering volgen. Boven gekomen schuin LA, pad buigt af naar rechts,
volgen tot waar een pad van schuin linksachter komt, dan schuin RA. Pad blijven volgen,
komt langs gasleiding (X07), rode ruitmarkering 22 volgen. Pad is later verhard, Villa au
Bois. Als weg naar links gaat nemen wij het pad RD, bij de beek Chefna, die in het begin nog
droog kan staan. RA langs de Chefna. Later breed pad, maakt bocht naar links, Bij
gemarkeerde afslag RA tot bij de beek, dan LA. Chefna volgen tot verharde weg bij de
Amblève. Hier eventueel de bus terug naar Aywaille nemen.
Voor mooi uitzicht weg oversteken en LA, over het spoor, nog even doorlopen en dan is er de
brug over de Amblève. Langs de Amblève is aan beide zijden een pad. Voor het pad aan de
westkant van de Amblève doorlopen om het huis heen, pad loopt verderop langs het water en
komt uiteindelijk uit bij Nonceveux, waar bij de brug over de Amblève ook een bushalte is.
Voor de route langs de oostkant (zoals op de routekaart) terug naar de weg, oversteken en nog
even het weggetje volgen waar we vandaan kwamen. Bij huis nr. 192 LA, paadje min of meer
langs de ‘grote’ weg. Waar pad bij de weg komt nog even de weg volgen, tot pad L onder het
spoor door. Dan RA, betonpad tussen spoor en Amblève volgen. Na ruim een km. scherp RA,
scherp LA , en dan weer langs de weg. Na een halve km. is er weer de bushalte Ninglinspo.

