
	

	

WANDELEN vanaf de Grange en in de omgeving  
De Franse Ardennen zijn natuurlijk bij uitstek geschikt voor heerlijke 
wandeltochten: met de blik letterlijk op oneindig kunt u lopend over 
kronkelige landweggetjes genieten van de  heuvelachtige akkerlanden, 
eindeloze bossen en meanderende beekjes.  
 
Vanuit de Grange zijn er drie mooie wandelingen: 
 
* Een ronde van 6,5 kilometer (1,5 uur)  
Volg het pad rechts naar beneden, de groene loods en het landhuis 
met balkon aan uw linkerhand. Bij de T-splitsing  beneden gaat u 
linksaf. (liever niet naar rechts, want dan komt u bij het huis van 
boer Bon, waar woest blaffende, loslopende honden u de stuipen op 
het lijf zullen jagen :). U loopt nu het bos in. Bij het spoorweghuisje 
gaat u linksaf. U loopt nu door het bos over de voormalige spoorlijn. 
Aan het eind van die bosweg staat weer een spoorweghuisje, hier gaat 
u linksaf naar beneden. Neem nu de eerste weg links (daar loopt een 
beekje over de weg) Via een bruggetje kunt u over de beek heen. U 
komt nu bij een boerderij. Vervolg deze weg naar de volgende 
boerderij. Kijk halverwege nog eens naar links dan ziet u in de verte 
ons stulpje liggen. Vlak na de tweede boerderij komt weer bij een T-
splitsing. Ga hier weer linksaf. Vervolg de weg nu naar beneden. U 
komt nu uit bij de ‘déchetterie’ (vuilstort). Ga linksaf en loop een 
stukje langs de autoweg (kijk uit voor hardrijdende Fransen!). Na 
ongeveer tweehonderd meter ziet u twee roodwitte paaltjes en het 
bordje Les Grands Cornaux. Ga dit pad in en dan loopt u weer richting 
de Grange.  
 
* Naar dorpje Saint Jean au Bois ( ongeveer 1,5 uur) 
Ga het pad weer rechts naar beneden. Bij T-splitsing linksaf. Bij het 
spoorhuisje linksaf en loop dan door het bos over de voormalige 
spoorlijn. (zie hierboven) 
Aan het eind van de weg staat het tweede spoorweghuisje. Nu gaat u 
rechtsaf. Volg deze weg en u komt uit bij het dorpje St. Jean au 
Bois. Als u het dorpje inloopt komt u op het centrale plein met een 
prachtig gerestaureerde, eeuwenoude markthal en een gefortificeerde 
kerk. U moet daarna wel dezelfde route terug lopen. Eventueel kunt 
ook een van de vele zijweggetjes inslaan. Wij hebben ze zelf nog niet 
allemaal kunnen verkennen.  



	

	

* Rondje Liart (ongeveer 2 uur) 
U gaat linksaf het pad omhoog, dus linksom langs het huis met de 
blauwe luiken.  Aan het eind van het pad gaat u rechtsaf. U loopt nu 
een stukje over de weg (hou het verkeer goed in de gaten, want 
sommige Fransen rijden erg hard). Na ongeveer 200 meter ziet u de 
‘déchetterie’ (vuilstort) aan uw rechterhand. Hier gaat u rechtsaf. Na 
ongeveer honderd meter ziet u een onverhard pad naar links. Er staat 
ook een bordje bij richting Liart. Dit pad gaat u in en blijft u volgen. 
Aan het eind van het pad bent u in Liart aangekomen. U kunt nu even 
linksaf het dorp in gaan. Maar voor het vervolg van de wandelroute 
gaat u rechtsaf. U loopt nu door een lange straat met huizen. Aan 
het eind loopt u het dorp uit. De straat buigt iets rechtsaf en u gaat 
onder een tunnel door. Vlak na de tunnel ziet u een weggetje naar 
rechts. Dit loopt u in. U wandelt nu weer tussen de uitgestrekte 
landerijen. De rest van de route blijft u steeds rechts aanhouden.  
Na ongeveer een uurtje lopen ziet u beneden rechts de ‘déchetterie’ 
(vuilstort) weer liggen. U volgt de weg naar de ‘déchetterie’. Ga dan 
naar links, alwaar u weer een paar honderd meter over de grote weg 
moet. Bij de eerstvolgende roodwitte paaltjes ziet u het bordje Les 
Grands Cornaux. Hier gaat u weer naar links en binnen 20 minuten 
bent u weer bij de Grange.  

 
Rondje Liart (3 uur): 
Bovenstaande wandeling kunt u met nog een uur uitbreiden.  
Het eerste deel is hetzelfde: 
U gaat linksaf het pad omhoog. Aan het eind van het pad gaat u 
rechtsaf. U loopt nu een stukje over de weg (hou het verkeer goed in 
de gaten, want de Fransen rijden erg hard). Na ongeveer 2 honderd 
meter ziet u de déchetterie’ (vuilstort) aan uw rechterhand. Hier gaat 
u rechtsaf. Na een paar honderd meter ziet u een onverhard pad naar 
links. Er staat ook een bordje bij richting Liart. Dit pad gaat u in en 
blijft u volgen. Aan het eind van het pad bent u in Liart aangekomen. 
U kunt nu even linksaf het dorp in gaan. Maar voor het vervolg van de 
wandelroute gaat u rechtsaf. U loopt nu door een lange straat met 
huizen. Aan het eind loopt u het dorp uit. De straat buigt iets 
rechtsaf en u gaat onder tunnel door. Vlak na de tunnel ziet een 
weggetje naar rechts. Dit loopt u in. U wandelt nu weer tussen de 
uitgestrekte weilanden. De rest van de route blijft u constant rechts 
aanhouden.  



	

	

Na ongeveer een uurtje lopen ziet u beneden rechts de déchetterie 
(vuilstort) weer liggen.  
Aan uw linkerhand is nu ook een weg met het bordje Les Dauphin. Dit 
is de naam van de dichtstbijzijnde boerderij. Deze weg gaat u in. U 
loopt deze weg helemaal uit. Na de tweede boerderij steekt u via een 
klein bruggetje een beekje over. Na het beekje gaat u rechtsaf een 
vrij steile ronde weg op naar boven. Daar ziet u een spoorhuisje 
staan. Hier gaat u rechtsaf het bospad in. U loopt tot u het volgende 
spoorhuisje aan uw rechterhand ziet. Hier slaat u rechtsaf. Bij de 
volgende T-splitsing slaat u weer rechtsaf. U loopt nu het pad naar 
boven en dan ziet u links de Grange weer liggen.  
 
Forêt Dominiale de Signy l’Abbaye. 
Tussen Liart en Signy l’Abbaye ligt het uitgestrekte bos van Signy 
l’Abbaye. Rijd het bos in en u komt her en der borden met 
wandelroutes tegen. Houd er rekening mee dat de meeste wandelingen 
niet over geëffende paden gaan. Vaak is het kruip door, sluip door. 
Trek goede wandelschoenen of rubberlaarzen aan.  

 
Wandeling La Frety.  
Vanuit het dorpje La Frety kunt u een wandeling van 10 kilometer 
maken. De route gaat langs de akkers, door een rivieroever en bossen. 
Vraag aan onze aardige buurman Tim of hij u wil wijzen waar de 
wandeling begint. Hij heeft een huisje in La Frety, dat hij verhuurt.  

 
Wandeling Rumigny.  
Vanuit het dorpje Rumigny kunt u ook een mooie wandeling van 10 
kilometer maken. Rijd het dorp in. Neem de een na laatste afslag 
naar links. Parkeer direct rechts over het spoor. Aan de overkant van 
de weg ziet  een klein pad en een houten (niet al te duidelijk) bordje 
met de wandelroute (groene pijlen) 
 
Wandeling vanuit Liart. Op het plein in Liart staat een groot bord 
met diverse wandelingen. Deze zijn ook goed te belopen. Tip: 
fotografeer de route met uw digitale camera. Zoom in en u kunt de 
route via het fotoschermpje volgen.    
 
Daarnaast hebben we ook nog een wandelkaart in het huis liggen met 
diverse routes.  



	

	

 
BELANGRIJKE TIP! 
Als u gaat wandelen zorg dat u voldoende water en eten meeneemt, 
want in de meeste dorpjes is geen winkel, café of restaurantje om 
iets te kopen.  
 
Heel veel wandelplezier! 

 
 
 

 
 
 
 


