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Wandel rond vanuit Champs Romain: 

Deze route start in het dorp Champs Romain, tegenover de kerk (het startpunt) is parkeergelegenheid. Over 
smalle paadjes meandert u door het bos, langs rivier de Dronne en passeert u een paar kleine dorpjes. 
Verharde en onverharde paden en wegen wisselen elkaar regelmatig af. De asfaltwegen hebben op de meeste 
plekken geen voetgangers zone, let op het autoverkeer. Deze route is vooral schaduwrijk en rustig. Deze 
wandeling laat zich uitstekend combineren met een bezoek aan nabij gelegen watervallen. Die bevinden zich 
niet in de route maar zijn te voet te bereiken vanaf de kerk.  

 
Afstand: 14.5 km.  
Duur: Inclusief fotomomentjes en een korte lunch stop, 3,5 uur.  
Stijgen & dalen: Het gaat wat omhoog en omlaag, zeker goed te doen en goed voor de spieren.  
Eet- en drinkgelegenheden: Langs deze route hebben is geen café, winkel of restaurant te vinden. Het is aan te 
raden zelf voldoende water en eventueel voedsel mee te nemen. Er zijn geen bankjes of picknick tafels 
onderweg, wel zijn er prachtige plekken waar een picknick kleed uitkomst kan bieden! 
Vertrek en eindpunt: De kerk in Champs Romain.  
 

Route beschrijving: 
1. Kijkend naar de kerk slaat u rechtsaf richting la 
Saut de Chalad. Een gele route. 
2. Na 800 meter op de asfalt weg, rechtsaf het 
onverharde pad op; groene route. (liaison st Pardoux 
la riviere par le Coderc) 
3. Na 350 meter linksaf en meteen weer rechtsaf 
(eerste stukje asfalt en dan gelijk weer onverhard) 
mooi uitzicht over Franse velden. 
4. Na 250 meter, kies links bij een Y splitsing, deze is 
lastig te zien, de weg daalt licht, volg het hoofdpad en 
negeer de zijwegen. 
5. Na 550 meter door bospaadjes, volg het pad links 
langs het weiland.   
 
De brug over de Dronne. 
 
6. Het pad langs het weiland komt uit op een brug. Ga 
over de brug en rechtsaf, volg de rivier.  
7. Dit smalle pad stijgt en daalt, na ongeveer een 
kilometer: kies bij de 4 sprong links, een gele route 
markering en het pad stijgt daar.  
8. Na 200 meter; bord Liaison st Pardoux la Riviere, Le 
Bourgh. Ga hier rechtsaf, omhoog het bospad op, dit 
komt al snel langs diverse weilandjes en is een smal 
pad. 
9. Na 800 meter, op de asfaltweg rechtsaf.  
10. Na 350 meter een kruising, hier staan wat huisjes 
kies rechtsaf richting Chaumeille. 
11. Na 200 meter, een huis aan de rechterkant en 
erna velden. Kies het smalle pad linksaf. 
12. Na 50 meter rechts aanhouden op een dalend 
bospad. 
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Vervolg 
 
Op de helft, 7 KM. T-splitsing asfaltweg, bord Liaison 
Champs Romain par pont du Manet 
 
13. Ga rechtsaf de asfaltweg op.  
14. Beneden u stroomt een rivier, de weg meandert 
grotendeels mee met de rivier door het bos. Let op 
het verkeer, er is hier geen apart wandelpad. 
15. Na 900 meter, steek de brug over.  
16. Al snel kunt u de D83 oversteken. Ga rechtdoor, 
volg de gele markering Liaison Champs Romain 
Mareix. Volg het hoofdpad, wit semi onverhard gaat 
over in asfalt. 
 
Langs de rivier 
 
17. De asfaltweg volgt nog steeds aan de linkerkant 
een rivier. Net als het saai lijkt te worden tussen 
berkenbomen, wordt het weer mooi. Na 1.5 km kies 
rechtsaf op de asfaltweg. Bord Moulin de la Valade 
gele route. 
18. Na 750 meter ga bij een slingerende kruising 
rechtdoor op een semi onverharde weg.  
19. Negeer diverse afslagen tot de T-splitsing  met de 
D83, ongeveer 2 km na de vorige kruising. Ga rechtsaf 
op de D83. 
20. Na 600 meter bent u terug in Champs Romain, bij 
de kerk. 
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