- U komt voorbij een waterzuiveringsstation.
Opgelet : 50 meter voorbij dit gebouwtje, verandering van richting… hier is er
geen bewegwijzering…
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Naar het arboretum van
Frassem…

(9)

Ga voorbij het gebouw (7) – op de splitsing rechtsaf slaan (8). Op sommige
plaatsen is het pad modderig, wordt smaller en soms een beetje onduidelijk
(9). Maak U geen zorgen !

Afstand : 9,9 km - luswandeling (ongeveer +/- 3 uur)
Toegankelijkheid : te voet, niet toegankelijk voor
kinderwagens
Bewegwijzering :

(10)

(11)

(12)

Bovenaan de helling gaat het pad naar rechts en komt voorbij een boom die
gemarkeerd is met een oranje streep (10) … het pad wordt breder maar
minder zichtbaar. Ga verder altijd rechtdoor. Na 250m komt deze weg
loodrecht uit op een bredere zandweg (11) – ga rechtsaf (gedurende 100 m)
– zicht op het dorp Frassem en Arlon. Ga rechts af en volg de stenen weg
(12) gedurendende 600m – op het kruispunt met de baan naar het dorp,
rechtsaf gaan, U komt uit in de straat “rue du Castel” … en het stadscentrum
van Aarlen.
Dit is het einde van de wandeling. Wij hopen dat U er van genoten hebt.

•

Van in het stadscentrum tot aan het
verbindingspunt met de Arboretumwandeling, is
de route uitgelegd en/of bewegwijzerd met het GR
baken (witte lijn op rode lijn)

•

Bewegwijzering van de Arboretumwandeling:
rode rechthoek op witte achtergrond.

Moeilijkheidsgraad: middelmatig – heuvelachtig – soms
modderig op boswegels, doorwaadbare plaats…aangepast
schoeisel en verfrissingen meenemen.
Tips: Tijdens de jachtperiode, de uithangborden
respecteren – rekening houden met het
verkeersreglement op de openbare weg.
Wandeling getest in mei 2012
liliane.gillard@arlon-toursime.be
Een topografische wandelkaart is te koop in de
Koninklijke Dienst voor Toerisme Aarlen. Prijs :
7,50€

Neem het verharde pad, (1) – recht tegenover en GR bewegwijzerd - de weg
loopt langs weiden (gedurende 600m) en wordt doorkruist door een klein
riviertje (doorwaadbare plaats)…Volg de GR tot aan de boom gemerkt met 2
bakens (2), …hier volgt u de grote rode pijl op vaag gele ondergrond, dit is
een zandwegeltje (3).
Opgelet: wanneer u het beukenbos verlaat, links afslaan.
Deze baan “klimt” richting dorp – Volg de
bewegwijzering « rode rechthoek op witte ondergrond »
In het dorp rechts afslaan in de straat “rue de la Scierie”
tot U aan het arboretum komt (900m)
Het arboretum – picknicktafel – het arboretum is toegankelijk via het poortje
aan de linkerkant van het ijzeren hek

Dit jonge arboretum(2ha) werd aangeplant in 1991 met 48 inheemse bomen,
struiken en heesters. Bij elke soort staan naambordjes met uitleg. Enkele jaren
geleden werd er ook een appelboomgaard met oude varieteiten aangeplant. De
vijver werd uitgegraven in 2003, sindsdien hebben waterfauna en flora er zich
spontaan ontwikkeld. Het arboretum is omheind met een stevig ijzeren hek om
het indringen van wild te verhinderen dat jonge aanplantingen aanvreet.

Vertrek : Maison du Tourisme, 2 rue des Faubourgs
Keer de Dienst voor Toerisme de rug toe : steek de straat over, U bent in de « rue Marché
aux Légumes » - vervolg het traject via het pleintje «place du Docteur Hollenfeltz » en de
straten « rue des Capucins - rue Porte Neuve - rue Vierge Noire - rue Saint-Donat (u gaat
langs de Sint-Donatuskerk en het bastion, een militaire versterking volgens de plannen van
Vauban) - rue du Bastion”. Ga links in de « rue du Marquisat », zij gaat naar beneden langs
de parking van het plein “place des Chasseurs ardennais”.
Aan de overkant bevindt zich een school in de gebouwen van de vroegere kazerne : rond het
gebouw gaan, eerst links dan rechts, “rue de Seymerich”. Ga links (richting Mersch) –
vervolgens, de « avenue du 10ème de Ligne » (deze straat steekt de N4 over in de nabijheid
van de watertoren). Ga verder door de “rue du Castel (GR baken)

Om de wandeling te vervolgen

(4)
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U verlaat nu de bebouwde kom…»…
Doorkruis het arboretum tot aan het hek helemaal aan de andere kant van de
ingang. Vergeet dit niet te sluiten en ga vervolgens verder door het loofbos –
volg de bewegwijzering aandachtig want soms is het bospad onduidelijk en er
zijn enkele moeilijke passages (4) – enkele ontwortelde bomen liggen over het
pad beneden aan het beukenbos. Blijf langs de weide wandelen tot waar u op
een gemakkelijker pad komt (5). Neem rechts dit zandig pad dat langs een
riviertje loopt en dat afgezet is met dennenbomen (900m).
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