
 

 

Wandelroute naar de bron van de heilige Hubertus. 
 
Rondwandeling vanuit Juvigny-sur-Loison  
Duur twee uur, exclusief het verpozen bij de bron(nen).  
Enige avontuurlijke inslag, bv voor het nemen van prikkeldraadhekken, is een voordeel. 
 
De route begint in Juvigny. Waar de D 142 richting Marville de stad verlaat, bevindt zich een brug. 

Net vóór de brug, aan de dorpszijde is een parkeermogelijkheid. 

Loop de brug over.  
Na 150 m. linksaf een onverharde weg in slaan, die naar een huisje met een golfplaten puntdak 
lijkt te leiden. De weg gaat links langs het huisje en begint nogal steil te klimmen. Negeer een 
afbuigend pad naar links. Negeer daarna een pad naar rechts.  
Aan het einde van het bos aangekomen, leidt een zijpad naar rechts langs de bosrand. Neem dit 
pad. Het stijgen wordt minder en rechts is er een mooi uitzicht op de heuvels richting Dun-sur-
Meuse. Het pad gaat opnieuw het bos in en stijgt geleidelijk steeds minder, gedurende ongeveer 
een kilometer.  
Van tijd tot tijd verschijnen er haaks op het pad paden voor de bosbouw. Deze negeren.  
Na een kilometer is er een duidelijke kruising. Rechtdoor. De weg neigt iets naar links.  
Aan de rechterkant verschijnen soms Jacobsschelpen op de bomen. Na 200 meter begint de weg 
steeds steiler te dalen, om na 400 meter een dieptepunt 
te bereiken.  
 
Aan de linkerhand ligt nu de Hubertusbron.  
Aan een boom hangt een klein beeldje van de heilige.  
 
Eventueel kan een pad naar links gevolgd worden waar 
zich meerdere bronnen bevinden.  
Vanuit de oorspronkelijke aankomstrichting naar rechts 
afslaand, dus met de rug naar de bron en de 
Jacobsschelp aan de boom, leidt een aanvankelijk wat 
vaag, breed graspad. 
Langzaam stijgend, wordt het gaandeweg een duidelijk 
breed pad.  
Na 300 meter rechtsaf een brede onverharde bosweg op.  
Na 200 meter rechtsaf een kaarsrechte brede weg op, 
duidelijk bedoeld voor de ontginning van het bos.  
Na 600 meter begint deze weg steeds meer te dalen om 
uiteindelijk bij een kruising uit te komen. Hier staat het 

Maison forestière de l'Embuscade 

Houd het huis aan de rechterhand en ga een rood-
aarden weg op, langs een rood/witte slagboom. 
Aan de rechterzijde bevindt zich een arboretum (!) met keurige naambordjes. 
De weg daalt geleidelijk over een ruime kilometer. Negeer alle zijwegen.  
De wegen op de kaart bestaan hier in werkelijkheid vaak niet meer.  
De weg eindigt in een keerlus (voor de bosbouwtransporten).  
Een breed graspad daalt verder rechtuit naar de bosrand.  
Helaas bevindt zich hier een prikkeldraadhek, dat genomen moet worden. (Onderdoor). 
Daarna meteen links de bosrand en het hek blijven volgen. Na een kleine uitstulping van het bos 
gepasseerd te zijn, volgt er helaas weer een prikkeldraadhek. Op dezelfde wijze nemen. (Op de 
kaart loopt hier een pad, dus het hek is illegaal; niet de wandelaar).  
Nu blijkt er steeds duidelijker een pad tussen het bos links en de akker rechts te lopen dat na 100 
meter haaks naar rechts afbuigt en comfortabel tussen de akkers begint af te dalen. Mooie 
uitzichten richting Jametz en verder.  
Naar rechts buigend komt Juvigny weer in zicht. 
Bij de T-kruising rechts en naar het beginpunt bij de brug lopen. 
 


