
 
 
 

 
 
 
Landgoed Le Hérou 
Rue de Nisramont 57 
B-6983 Nisramont 
Belgische Ardennen 
T: +32 84 43 30 17 
F: +32 84 43 30 21 
E: landgoedleherou@mtcoutdooreurope.nl 
W: www.landgoedleherou.com 
GPS: Longitude 5.66271, Latitude 50.14573  
 

Wij wensen u een goede reis! 
 
ROUTE I  

U rijdt richting Utrecht - Breda - E 19 Antwerpen(Ring)!! 
Let op rechts aanhouden voor afslag!! - Brussel(Ring)!! 
Let op rechts aanhouden voor afslag!! - Namen E 411  
Doorrijden op de E 411 tot afslag 18 richting N4 Marche (zeer scherpe bocht).  
Na ± 60 km afslag Champlon ( Let op meteen na afslag La Roche)  
Dan 2 keer rechts richting Champlon, een keer links, richting Ortho 
Door Ortho heen, rechtdoor kruising over richting Barrage /Nisramont.  
U rijdt door Nisramont heen en volgt daarna een scherpe bocht naar links en een scherpe 
bocht naar rechts.  
Na ± 500 m slaat u links een onverharde weg in, er staat ook een naambord. U kunt dan al 
een hoge uitkijktoren zien. 

 
ROUTE II 

U rijdt richting Maastricht op de E25 tot aan Luik (Liège) 
Daarna volgt u de (E25) via de ring LUIK.  
Na ongeveer 3 kwartier (± 45 km.) neemt u rechts de afslag nr. 50 La Roche.  
U volgt deze weg tot aan de eerste plaatsaanduiding Samrée.  
Bij de hierop volgende kruising slaat u linksaf (o.m. Nadrin/Barrage/Le Hérou).  
Volg deze weg richting Nadrin.  
U rijdt door Bérisménil heen en op de Y-splitsing links aanhouden.  
Bij voorrangskruising linksaf door Nadrin heen richting Barrage (Houffalize).  
Op een hoogvlakte bij een huis rechtsaf richting `Barrage de Nisramont' zéér scherpe bocht 
(180º)! Dan volgt u een kronkelweg omlaag naar de Ourthe.  
Bij de parkeerplaats (van de Barrage) slaat u rechtsaf de brug over richting Ortho. U volgt 
de weg omhoog. 
Na ± 3 km ziet u links een parkeerterrein met panorama, ± 300 m na dit parkeerterrein 
slaat u rechtsaf een onverharde weg in, zeer scherpe bocht. 
NB. Ziet u het bord "NISRAMONT" dan bent u te ver. 
 

 

    


