INFORMATIE
Wandelen langs de Ninglinspo (en de Chefna)
De Ninglinspo is een bergriviertje in de provincie Luik, en
stroomt door de Ardennen bij Aywaille en Remouchamps. Langs de
Ninglinspo zijn meerdere wandelroutes uitgezet. Een populaire
wandeling, vooral bij gezinnen met kinderen, is de versie van
6 km, waar je zo'n 3 uur wandelen (+ klimmen en klauteren +
picknicken) voor moet uittrekken. De Ninglinspo heeft
spannende, steile oevers en is bezaaid met stenen. Op veel
plaatsen zijn houten bruggetjes en vlonders aangelegd. De
paden zijn smal en slingeren hogerop over de oevers (soms kun
je je vasthouden aan een staalkabel), maar parallel aan die
avontuurlijke paadjes lopen vaak brede bospaden. Daarbij hoef
je minder hobbels zoals boomwortels, laaghangende takken,
rotsige op/afstapjes te nemen. De route voert langs ontelbare
poelen en watervalletjes en naar een uitkijkpunt waarvandaan
je de hele Ninglinspo-vallei overziet, en dat is mooi!
Ninglinspo en Chefna
De wandelroute langs de Ninglinspo kun je halverwege koppelen
aan een route langs de rivier de Chefna. Dan krijg je een
wandeling van 14 km die eveneens start en eindigt bij Auberge
du Ninglinspo. Onderweg passeer je de gehuchten Ville-au-Bois
en Quarreux. Ook bijzonder is de ‘Fonds de Quarreux’, een
woest gedeelte van de Amblève, waar de rivierbedding is
bezaaid met grote blokken kwartsiet. Trek er ca 4 - 5 uur voor
uit vanwege het uitdagende terrein.
GR15 en GR571
Het traject langs de Ninglinspo maakt ook deel uit van de
GR15, het langeafstandwandelpad van Monschau naar Aarlen, en
van de GR571.
En nog meer wandelroutes
De wandeling langs de Ninglinspo is met stip de populairste
wandelroute, gemarkeerd met een blauwe rechthoek.
Maar vanaf de taveerne Auberge de Ninglinspo starten handenvol
wandelroutes, met een rode rechthoek, een groen blok, een
oranje ruit, een gele cirkel, een blauw vierkant of een groene
rechthoek, etc. Al die wandelroutes, tussen de 3 en 14
kilometer lang verbinden bronnen, watervallen, rotspartijen en
gehuchten als Sedoz, Quarreux, Belheid, Nonceveux en Ville au

Bois met de rivieren Amblève, Ninglinspo en Chefna.
Start Ninglinspo
Startpunt van de wandelroutes (uitgezonderd de GR15 en GR571)
is bij taveerne ‘Auberge du Ninglinspo’, Sedoz 5, 4920
Aywaille (Sougné-Remouchamps), +32 438 444 29,
http://www.ovatourisme.be/nl/auberge-du-ninglinspo met gratis
P. Is die P vol, dan parkeren de Belgen de auto in de berm
langs de N633 (druk, smal!), GPS-coördinaten: 50.468595,
5.743307. In het weekend en tijdens vakantieperiodes kan het
druk zijn langs het riviertje. Kom bijtijds voor een
parkeerplekje.
Markering Ninglinspo en Chefna
De wandelroute langs de Ninglinspo is gemarkeerd met een
blauwe rechthoek plus de tekst 'AY21'.
Voor de route langs de Chefna volg je rode ruit 22.
Halverwege de route langs de Ninglinspo kun je overstappen op
de route langs de Chefna. E.e.a. staat ook aangegeven op het
informatiebord bij de P bij Auberge du Ninglingpo, het
startpunt van vele wandelroutes langs de Ninglinspo, de Chefna
en de Amblève. De GR15 en de GR571 komen ook door het gebied,
deze langeafstandwandlpaden zijn rood-wit gemarkeerd.
Openbaar vervoer
De vertrekplaats is ook met het openbaar vervoer (combinatie
trein + bus) bereikbaar. Zie de site van de Waalse
vervoermaatschappij TEC: www.infotec.be.
Voor treintijden: www.nsinternational.nl en/of www.nmbs.be.
Horeca/eten, drinken
Alleen bij de start is een horeca-gelegenheid. Langs de
Ninglinspo vind je leuke picknickplekken.
Sites van de routes
> korte route, Ninglinspo, 6 km, vanaf 6-7 jaar.
https://ardennen.nl/wandelen/ninglinspo-een-unieke-wandelingin-de-ardennen/
> lange wandeling, Ninglingspo en Chefna, 14 km
https://ardennen.nl/wandelen/lange-wandeling-langs-deninglispo-en-chefna/

