Sourbrodt - 1) Mont Rigi : Fagne de la Polleur
en 2) Centre nature : Les Tailles
Twee afzonderlijke wandelingen. Gemiddelde hoogte: 650 m

27/5/2011

Fagne (1e deel): 6 km - 1u30 --- Tailles (2e deel) 10 km - 3 u
Fagne : veengrond, knuppelpaden (houten paden), rotsige bodem, bos
Tailles : uitsluitend bos - na een dreef wordt het bijzonder heuvelig, langs
bergriviertjes, rotsige bodem, wortelstronken, enz.
heenrit
E40 richting Liège en Aachen - afrit 38 Eupen en richting Eupen-Zentrum. Aan een
T-kruispunt links volgen richting Zentrum. In het centrum rechts richting Malmédy
(kleine ringweg) en op het einde van Eupen rechts N68 richting Malmédy. Klimmen
tot aan de Baraque Michel. Rechtdoor tot aan brasserie "Mont Rigi" (aan de
rechterkant, vlak vóór de splitsing Malmédy/St Vith)
GPS
voor Mont Rigi : 4950 Robertville (Sourbrodt) - Route de Botrange 135
wijzers
zie beschrijvingen
kaart
in dit dossier en zie ook kaart Hoge Venen 1:25.000
commentaar de wandelng bestaat uit 2 delen met terugkeer naar de parking na de 1e wandeling zeer gevarieerde wandeling - wandelschoenen met goede profilering zijn
onontbeerlijk. Denk ook aan bescherming tegen de zon en drinken !
Voor het 2e gedeelte is het kaartje bij benadering juist. Volg de beschrijving.
bronvermelding geen
lengte
aard

Route
Fagne de Polleur - 6 km - 1u30 - geen wegmarkeringen
1. naast de brasserie Mont Rigi neem je het asfalt baantje
2. aan een T-kpt : rechts langs het meteostationnetje en vervolgens links volgen
3. info bord (aan de zijweg naar de Baraque Michel) : links het knuppelpad of de verharde
weg nemen
4. splitsing : rechts langs een beekje en de de heuvelrand. De weg wordt smal en
rotsachtig
5. asfaltbaan: even naar links en na 100 m scherp links flink klimmen. Vanaf hier blijft het
± 500 m matig tot flink stijgen met prachtige uitzichten - afdalen
6. T-kpt : rechts en in een wijde bocht het knuppelpad naar links volgen
7. vlak voor het meteostationnetje rechts naar de Mont Rigi
met de auto naar het volgende vertrekpunt: de Centre Nature (een kleine 3 km verder) :
aan de splitsing links richting Elsenborn, dan voorbij de toren van de Botrange. Na 1 km
naar rechts pijltje "Centre Nature". Na ± 200 m is een ruime parking
Les Tailles - Vieux Chêne - Cascade de Bayhon - 10 km - 3 u
blauwe liggende rechthoek en verder blauwe rechtopstaande rechthoek
1. blauwe rechthoek : dreef ± 2 km volgen tot op de grote baan
2. vlak voor de grote baan links het paadje volgen en na 100 m opnieuw links over een
gravierbaan (blauwe rechthoek)
3. splitsing: rechtdoor (blauwe rechthoek)
4. opgepast: aan een minipleintje links een smal pad nemen (blauwe rechthoek) langs
een riviertje, dat we altijd blijven volgen
5. een brandgang kruisen en rechtdoor (blauwe rechthoek)
6. wat verder links over het riviertje met een brugje tot een kruispunt

7. uitkijken: even naar rechts, maar onmiddellijk naar links het paadje nemen (blauwe
rechthoek) (percelen 150/151). We zijn 1 uur op stap
8. We komen aan houten wegwijzers en nemen links/rechtdoor R. Vallée
Baychon/Cascade - langs een oeroude eik
9. aan een dreef met een bank gaan we rechtdoor, steeds langs het riviertje (blauwe
rechthoek)
10. aan een splitsing volgen we links en dalen af tot een gravierbaan met een mooie
schuilhut
11. we gaan naar rechts en onmiddellijk links richting cascade. Na ± 100 m hebben we aan
de linkerkant een zicht op de "reuze" waterval (goed kijken tussen het groen !
Eventueel een vergrootglas gebruiken…)
12. er volgt een steile afdaling (blauwe rechthoek) en aan een T-kpt gaan we links
13. aan een zijweg met een brugje gaan we rechtdoor (niet over het brugje)
14. we volgen richting Vallée Baychon (groene ruit en een rechtopstaande blauwe
rechthoek die we volgen tot op het einde)
15. T-kpt : oppassen: de bredere weg gaat naar rechtsn, maar wij nemen links langs het
water (rechtopstaande blauwe rechthoek). Prachtig stukje weg over rotspartijtjes,
boomwortels, enz. en langs de skilift van Ovifat
16. op zeker ogenblik rechts over het water en links opnieuw klimmen, steeds langs het
riviertje (rechtopstaande blauwe rechthoek)
17. kruispunt met brede boswegen: links langs het fitnessparcours (rechtopstaande blauwe
rechthoek)
18. kruispunt : links en links (naast perceel 228) (rechtopstaande blauwe rechthoek) steeds
rechtdoor tot aan de Centre Nature. Vanaf hier is het nog ± 15 à 20 minuten
Deel 1

Deel 2
ongeveer de juiste route - volg de beschrijving

