Ons pad komt in een jong bos en het steile pad slingert door het hakhout. Het leidt
naar de bodem van de vallei van Lingenthal en komt uit op een klein beekje “Baach”.
(10) Het beekje oversteken. De smalle macadamweg oversteken om de bosweg,
afgezet met brem, te beklimmen. U komt uit aan de “Rentert”
kapel.
(Bewegwijzering “rode rechthoek op witte achtergrond en/of
GR bakens). (Dit kapelletje dateert uit de 17de eeuw en werd in de
19de eeuw gerestaureerd. Het smeedijzeren hek binnen in de kapel
werd gefabriceerd in de ijzerfabriek van Clairefontaine)

Aarlen, van de stad
naar het platteland…

(11) Sla hier linksaf, de macadamweg loopt langs de kapel. Er is weinig verkeer
maar wees toch voorzichtig. Volg gedurende 1,5 km) – (bewegwijzering “rode
rechthoek op witte achtergrond en/of GR bakens).
(12) Aan het begin van het dorp Waltzing, de straat "rue d’Eischen” inslaan. Deze
komt uit op een grassige weg (brewegwijzerd met rode rechthoek op witte
achtergrond) en loopt langs een haag en velden. Het is de laatste verbinding
tussen het platteland en de stad. Wandel 1 km. Op het kruispunt, linksaf
slaan en 20 m verder rechts gaan in de straat “rue de Waltzing”.

Afstand : luswandeling, 12 km - Duur : ± 3u30.
Toegankelijk : te voet of per ATF - niet toegankelijk voor kinderwagens.

(13) U komt terug in het centrum van de stad, steek de N4 over en ga verder in
de straten “rue Godefroid Kurth”, “rue Paul Reuter” en “Grand’rue”.

Bewegwijzering : de wandeling is niet bewegwijzerd maar wordt
uitgelegd in deze folder. Voor sommige gedeelten wordt er
echter wel gebruik gemaakt van de bewegwijzering van
plaatselijke wandelingen.

Dit is het einde van de wandeling. Wij hopen dat U het prettig vond

Moeilijkheidsgraad : middelmatig - sommige paden
kunnen erg modderig zijn naargelang de
weersomstandigheden. Rubberen laarzen (riviertje
doorwaden) of stevige wandelschoenen zijn
aangeraden.
Tips : verfrissing en versnapering meenemen. Tijdens het
jachtseizoen, gelieve rekening te houden met de
bestaande panelen en reglementering; respecteer
de wegcode.
De wandeling werd getest door een personeelslid van
Streektoerisme Aarlen in november 2011.
Een wandelkaart is te koop in de DVT aan 7.50€

Uw opmerkingen en commentaar zijn welkom. Neem contact op met :

11.2011

liliane.gillard@arlon-tourisme.be

Aan de achterkant van de archeosite ligt
“Bardenbourg” en het chalet "Alcazar".

(0) Vertrek aan het "Maison du Tourisme", Streektoerisme

Aarlen, 2 rue des Faubourgs. De straat oversteken naar de
ste
"rue Marché aux Légumes". Afslaan in de 1 straat rechts,
de “Grand’Rue”. Altijd rechtdoor gaan in het verlengde van
deze straat, eerst "rue Paul Reuter" en dan "rue Godefroid
Kurth" (900 m)
(1) Op het einde van de "rue Godefroid Kurth" komt u aan een kruispunt met
verkeerslichten. Hier de N4 oversteken (voorzichtig !) en onmiddellijk rechtsaf
slaan richting Waltzing, "rue de Waltzing", enkele meters verder weer rechtsaf,
"rue des Espagnols”. Dit is een residentiële buurt.
Gedurende ongeveer 1 km de lange straat "rue des Espagnols" volgen.
(Ongeveer in de helft van de straat komt u voorbij een imposante muur van het vroegere
Clarissenklooster)

(2) Op het einde van deze straat slaagt u linksaf in de "Chemin de Clairefontaine”.
300 m verder, weer links, dit is de "Chemin du Bois des Paresseux". Op de
macadamweg blijven (geen rekening houden met de weg links) en de laatste
bebouwde kom doorkruisen (400 m). De straat "Chemin du Bois des Paresseux"
loopt uit in een landelijke weg met aan weerskanten een haag van sleedoorn en
heggeroos, vervolgens loopt deze weg langs de rand van bos en weiden (1 km)
(3) U komt uit op een asfaltweg. Rechtsaf slaan en, 50 m
verder, opnieuw rechts. (Geen rekening houden met de
bewegwijzerde weg aan de linkerkant)
Al afdalend hebt u een mooi zicht op een typisch
terraslandschap, overblijfselen van oude
landbouwpraktijken.
Op elk kruispunt, deze weg blijven volgen. Hij loopt langs de bosrand tot aan de
ingang van het dorpje Clairefontaine (1,5 km)
(4) Aan het begin van het dorp naar links richting Eischen. 150
meter verder, aan uw rechterkant, ziet U de kapel "Notre Dame
du Bel Amour" en het archeologisch park met de ruines van de
abdij van Clairefontaine. Wij nodigen u uit om deze site nader te
ontdekken.
(In de crypte van de kapel bevinden zich de overblijfselen van Ermesinde, gravin van
Luxemburg en stichtster van de abdij van Clairefontaine. Op het domein ontspringt de SintBernardsbron die gedurende eeuwen de waterputten van het klooster heeft gevoed
De grondvesten van dit cisterciënzerklooster (1247-1794) voor adellijke vrouwen hebben in de
loop der tijden nooit noemenswaardige veranderingen ondergaan en juist daarom is deze
historische site zo belangrijk. Het domein is gans het jaar vrij toegankelijk. Rondleidingen op
aanvraag: Mhr Mandy - 063/21 78 02 - pierre.mandy@skynet.be)

het

gebouw

Van juni tot oktober: zondags van 11 tot 18u, opening van de
abdijwinkel en bar.
U kunt er abdijbieren en abdijwijnen drinken. Er worden ook
producten aangeboden die gemaakt worden in diverse Europese cisterciënzerkloosters.

(5)

Na het bezoek van de archeosite, het dorp doorkruisen (in de richting
Eischen). Houdt geen rekening met de bewegwijzering van plaatselijke
wandelingen en volg de baan gedurende 700 m. (U komt voorbij een vroegere
fabriek, nu huis n° 75, waar men het bronwater “Sou rce de Clairefontaine” bottelde.)

Verder gaan tot aan het "Centre d'Accueil des Prêtes du Sacré Cœur", een
onthaalcentrum voor retraites
(6) Van hieraf, de wandeling "promenade pédestre n°6
Clairefontaine" volgen. Ze is bewegwijzerd met een rode
rechthoek op een witte ondergrond.
Dit bospad begint nu aardig te klimmen tussen de dennen en
slingert rond een geïsoleerde heuvel, de “Karlsberg”. (Deze heeft
waarschijnlijk als vluchtheuvel gediend in het Romeinse tijdperk en
tijdens de vroege Middeleeuwen).

Het pad wordt smaller en zanderig, aan beide kanten groeit er brem.
Ga vervolgens verder in het dennenbos en blijf de bewegwijzering volgen (rode
rechthoek op witte achtergrond)
(7) Op het einde van het dennenbos gaat de wandeling naar
links en komt uit in een loofbos. U komt vlakbij een grenspaal
in gietijzer die het nummer 88 draagt.
(De grens tussen de streek van Arlon en het Groot Hertogdom
Luxemburg is afgebakend met 2 types grenspalen: genummerde
gietijzeren grenspalen en stenen palen. Op de gietijzeren palen ziet
u in reliëf de wapenschilden van België en Luxemburg en het jaartal
1843. De vierkante stenen palen vullen de ruimte tussen de ijzeren
palen.)

(8) Na ongeveer 300 m, op het kruispunt, wandeling n°6 verlaten .
Ga rechts en volg de weg die stijgt en bewegwijzerd is met de
letter “B” en/of de bewegwijzering GR (witte lijn op rode
strook). Boven, op een vierarmig kruispunt, staat er een bank
waar u kunt genieten van een welverdiende pauze.
(9) De bewegwijzering “B” en “GR” verwaarlozen en gedurende +/- 90 METER de
bewegwijzering “rode rechthoek op witte achtergrond” volgen. Na die 90 m
vormt de weg een Y. Ga links, de weg is een beetje onduidelijk en komt uit
recht tegenover een oude mirador (een houten jachttoren). U volgt een heel
smal bospaadje, de jachttoren is aan uw rechterkant. U volgt opnieuw de
bewegwijzering “B” en “rode rechthoek op witte achtergrond”. Dit komt uit
beneden in de Lingenthalvallei en gaat tot aan het beekje “Baach”.

