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Nonceveux	  –	  de	  Ninlingspo	  
	  
Afstand:	  maximaal	  1,5	  uur	  
	  
Vertrekpunt:	  de	  parkeerplaats	  naast	  café-‐restaurant	  Ninlingspo	  langs	  de	  N633.	  	  
	  
Route:	  Vanuit	  Cetturu	  naar	  Gouvy	  (via	  Steinbach)-‐	  N838	  	  
	   Van	  Gouvy	  naar	  Trois-‐Ponts	  (via	  Vielsalm)	  –	  N892-‐N68	  
	   Van	  Trois-‐Ponts	  richting	  Remouchamps	  (via	  Coo	  -‐	  La	  Gleize	  -‐	  Stoumont)	  -‐	  N633	  
	   Aan	  je	  rechterhand	  zie	  je	  op	  een	  gegeven	  moment	  het	  Café-‐Restaurant	  met	  parking	  
	  
Mooie,	  avontuurlijk	  getinte	  wandeling,	  niet	  geschikt	  voor	  mensen	  die	  moeilijk	  ter	  been	  zijn.	  
Draag	  stevige	  schoenen,	  liefst	  waterdicht.	  	  
	  
De	  wandeling:	  Vanaf	  de	  parking	  loop	  je	  terug	  naar	  de	  N633.	  Deze	  volg	  je	  even	  naar	  rechts	  
om	  na	  het	  gebouw	  rechtsaf	  een	  weggetje	  omhoog	  in	  te	  slaan.	  Na	  zo’n	  30	  meter	  ga	  je	  weer	  
rechts.	  Nadat	  je	  het	  beekje	  bent	  overgestoken	  in	  het	  rechts	  liggende	  dal,	  blijf	  je	  dit	  beekje	  
stroomopwaarts	  volgen.	  Ongeveer	  30	  meter	  voor	  je	  bij	  de	  grote	  duiker	  aan	  je	  linkerkant	  
komt,	  waar	  het	  beekje	  doorheen	  stroomt,	  sla	  je	  scherp	  rechtsaf.	  Na	  1	  km.	  steek	  je	  het	  beekje	  
weer	  over.	  Op	  een	  driesprong,	  60	  m.	  na	  deze	  oversteek,	  ga	  je	  opnieuw	  scherp	  naar	  rechts.	  Je	  
volgt	  nu	  dit	  brede	  pad	  wat	  even	  verder	  bij	  de	  Ninlingspo	  uitkomt.	  
Je	  hebt	  hier	  twee	  opties,	  stroomafwaarts	  naar	  de	  parking	  lopen	  (10	  minuten)	  of	  
stroomopwaarts	  de	  rivier	  volgen.	  Wil	  je	  naar	  de	  parking	  dan	  moet	  even	  stroomopwaarts	  
naar	  het	  bruggetje	  lopen	  om	  over	  te	  steken	  (Stroomafwaarts	  	  kom	  je	  langs	  een	  mooie	  
waterval).	  
Als	  je	  ervoor	  kiest	  stroomopwaarts	  verder	  te	  gaan,	  blijf	  dan	  zo	  dicht	  mogelijk	  langs	  het	  water	  
lopen.	  Het	  is	  een	  aanrader	  om	  het	  riviertje	  zo	  lang	  als	  mogelijk	  te	  volgen;	  soms	  moet	  je	  aan	  
de	  andere	  zijde	  lopen	  omdat	  dit	  het	  enige	  pad	  is	  of	  het	  water	  te	  hoog	  staat.	  Onderweg	  kom	  
je	  zeker	  zo’n	  4	  –	  5	  bruggetjes	  (lees:	  balken	  over	  de	  rivier)	  tegen.	  Terug	  is	  dezelfde	  weg	  langs	  
het	  riviertje.	  
	  

	  


