
Nonceveux    Ninglinspo   (Luik) 
 

           10/9/2009 
 
lengte   6 km  --  2u30 uur 
aard  onverhard met steile stukken - 220 m stijgen - gemiddeld 7,5% - soms door het 
   riviertje 
vertrek parking van Auberge du Ninglinspo 
heenrit E40 richting Luik en vóór Liège richting E25/Liège/Luxembourg en de E25  
   volgen tot  afrit 46 (Remouchamps). N662 tot Remouchamps en kort voorbij de  
   brug rechts de N633 richting Trois-Ponts. Na ± 6 km is aan de rechterkant een pijltje  

naar Nonceveux. Rechtdoor en wat verder ligt de parking aan de linkerkant. 
Afstand: 120 km (104 km autostrade) 

GPS  Sougné: Sedoz  
wijzers blauwe rechthoek  
commentaar  mooie avontuurlijk getinte wandeling  
bronvermelding http://www.wandelsite.be/Wandelingen/Belgie/Nonceveux-ninlingspo/nonceveux-
ninlingspo.html en http://www.wandelfun.be/ninglinspo.htm en http://www.ardennes-
etape.com/ficheactivite.php?ID=2491&chk=de573e30acb6bd09e2701dde0bda1bb34de0e97f&SetLangue=Nl 
 
route 
 
1. Aan het einde van het parkeerterrein wandel je onder een slagboom door, op een 

asfaltwegje. Dat asfalt verandert algauw in een aarden pad met glibberige stenen. Je 
kan recht door de Ninglinspo stappen die hier nog smal en ondiep is ofwel, als je droge 
voeten wil behouden, een paar passen naar links gaan, over een brugje dat van een 
halve boomstam is gemaakt.  

2. Bij de volgende passerelle komt links de Ruisseau de la Chaudière van de heuvel 
gestroomd. Je volgt nu ruim 3,5 km de bedding van de Ninglinspo. Daarbij heb je de 
keuze uit een klauterroute bij het kabbelende water of een comfortabelere onverharde 
weg iets hoger op de heuvel.  

3. Bij de samenvloeiïng met de Ruisseau de la Chaudière krijg je uitzicht op de Cascade 
la Chaudière, een bescheiden waterval. 

4.  Je blijft flink klimmen. Hogerop hebben zich aan de voet van kleine watervallen diepe, 
nauwe bassins gevormd. Deze waterbekkens dragen poëtische namen als Bain de 
Cerf of Bain de Diane. < Misschien bemerk je links en rechts van de beek vreemde 
heuveltjes en kuilen. Die werden er achtergelaten door goudzoekers die in de 19de 
eeuw hun geluk uit het water kwamen zeven. Echt rijk is echter niemand geworden.> - 
<Rustbank na 1 uur> 

5. De bewegwijzerde wandeling klimt langs de onverharde weg geleidelijk hoger. De 
Ninglinspo kabbelt steeds dieper aan je rechterzijde. Uiteindelijk vertelt een bordje dat 
je de Ruisseau des Blanches Pierres oversteekt. <Hier is het stijgen ten einde. Je bent 
tot op ruim 360 m geklommen, terwijl je je bij het vertrek op ongeveer 140 m bevond. 
Dat betekent een gemiddeld stijgingspercentage van 7,5 %.> - <De Ruisseau des 
Blanches Pierres is een van de twee voedingsbeken van de Ninglinspo> 

6.  Op het einde scherp rechts de blauwe rechthoek volgen en nog een beetje klimmen. 
7. De hoogte die je beklommen hebt daal je nu - soms vrij steil - af. Je wandelt daarbij 

door bos en houdt steeds rechtdoor aan. Aan je rechterzijde kabbelt ergens in de 
diepte de Ninglinspo. In een scherpe haarspeldbocht wijst een pijl naar het uitzichtpunt 
Pierre Drouet. <Daar is een prachtig panorama te zien van de dichtbeboste vallei 
waardoor je daarstraks naar boven bent geklauterd.> 

8.  Steeds rechtdoor daal je af tot je weer op de straat 'Sedoz' uitkomt. Nu naar rechts, 
over de brug en je bent weer op het parkeerterrein. 



 


