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Tijdens deze pittige Ardennentocht klimt u flink omhoog en dan wandelt u geruime tijd bovenlangs het dal 
van de Warche over ruige bospaadjes. U passeert de Neus van Napoleon, een uitstekende rots en dan 
loopt u verder tot aan de stuwdam waar zitbanken staan. Dan volgt een prachtig paadje langs het Lac de 
Robertville en komt u in het dorpje Walk. Vanaf hier wordt de wandeling heel gemakkelijk. U wandelt over 
veldwegen  naar het dorp G’doumont waar u even doorheen loopt en dan daalt u over een steile bosweg af 
naar de camping en taverne, waar u nog kunt nagenieten van de Ardennensfeer.  De eerste twee uur moet 
u wel over enige conditie beschikken maar daarna is het lekker uitlopen. Neem zelf proviand mee en 
genoeg drinken.  U kunt de wandeling ook starten bij de parkeerplaats aan de stuwdam aan de N681, 
bereikbaar vanuit Walk, en dan pauzeren bij de taverne. U heeft dan wel het pittige stuk op de terugweg. U 
kunt de route inkorten tot 13 km maar dan komt u niet bij de stuwdam en het meer. 
 

Startpunt: Camping - taverne Du Moulin, Route de la Vallee 36, Bévercé – Malmedy. 
Taverne open vrijdag vanaf 17.00 uur, zaterdag en zondag vanaf 08.00 uur. Tijdens schoolvakanties 
dagelijks open m.u.v. Krokusvakantie.   Tel :0032-470602172.  Parkeer op de parkeerplaats voor de taverne. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

15,18 km 4.30  uur  203 m  397 m 
 

 
 

1102. Bévercé - Malmedy 15,2 km – 13 km 
 

1.  Met uw rug naar de ingang van de taverne gaat 
u L over de grindweg over de camping. Steek via  
brug de Warche over en aan de T-splitsing gaat u 
R (geel) de bosweg omhoog.  Aan de schuine T-
splitsing gaat u L (geel) verder de veldweg 
omhoog.  Boven aan de ongelijke 4-sprong bij 
zitbank neemt u bij verbodsbord de tweede  
veldweg L (groene/rode ruit).  Volg geruime tijd 
de bosweg. Aan de 3-sprong gaat u R 
(groen/rood).  Negeer steil pad rechts omhoog en 
loop verder door het naaldbos omhoog. Na deze 
steile klim gaat u bijna boven aan de omgekeerde 
Y-splitsing scherp L over de veldweg.  Let op!  Na 
40 m, waar de veldweg naar links buigt, gaat u RD 
door het weiland (geen pad) met jonge 
dennenboompjes (2018). Aan het eind kruipt u 
onder de prikkeldraad door en gaat u L de 
veldweg omlaag. 
 

2. Aan de 3-sprong voor rood/witte X en 
markeringen op paal gaat u R (groen/geel/wit-
rood) het pad langs het weiland omhoog. Na 
enige tijd passeert u een zitbank met mooi 
uitzicht en volg de markeringen.  Een eind verder 
loopt u het bospaadje omhoog met rechts het 
weiland. Boven gaat u L over het bospad. Na 
geruime tijd  passeert u een bruggetje bij twee 
watervallen en volg verder het pad.  Het pad loopt 
omhoog. Boven aan de 3-sprong gaat u RD 
(groen/geel/wit-rood) langs een naaldbos. Na 
geruime tijd wandelt u door een naaldbos waar 
bomen gekapt zijn. Aan de 3-sprong gaat u R 
omhoog. Aan de T-splitsing L (groen). Het pad 
loopt langs een weiland (rood/wit) en daarna 
loopt u door een naaldbos. Aan het eind van het 
bos gaat u bij paal met markeringen L 
(groen/geel/wit-rood) het paadje omlaag langs de 
afrastering en weiland.  
 

3. Aan het eind van dit rechts gelegen weiland 
gaat u meteen R (wit-rood) het steile bospaadje 

omlaag. Negeer zijpad links. Beneden steekt u 
een waterstroompje over en loopt u RD (wit-rood) 
het pad omhoog.  Boven gaat u RD (groen/geel) 
het pad omlaag tussen de naaldbossen door. Na 
een venijnige klim gaat u boven aan de 
omgekeerde Y-splitsing RD (geel/groen/wit-rood) 
over de bosweg.  Negeer bosweg rechts en dan 
loopt de weg omlaag. Na geruime tijd steekt u bij 
een grot een waterstroompje over en volg het 
pad.  Negeer graspaadje schuin links. Boven 
passeert u een zitbank en volg het pad.  Het pad 
daalt eerst en daarna loopt u geruime tijd op 
hoogte en dan klimt u nog hoger met links 
beneden de Warche.   
 

4.   Boven aan de 3-sprong bij wegwijzer gaat u R 
(groen) richting Walk. U passeert een waterval en 
loop verder het pad omhoog. Boven aan de 3-
sprong bij wegwijzer gaat u RD (groen) richting 
Barrage Nes Napoleon. Na enige tijd passeert u 
de rotspartij en uitzichtpunt (de neus van 
Napoleon) en volg verder het pad omlaag (groen).  
Een eind verder heeft u links mooi uitzicht op 
Burg Reinhardstein. (In wandeling 609 en 624 komt 
u langs deze burcht).  Aan de T-splitsing bij 
wegwijzer gaat u L (groen/geel/wit-rood) richting 
Barrage.  
 

(Degene die 13 km loopt, gaat hier R en volg geruime 
tijd de veldweg. Aan de kruising bij wegwijzer gaat u 
R. Ga dan verder bij **** in punt 6).    
 

Aan de 3-sprong bij wegwijzer gaat u RD (groen) 
richting Barrage.  U steekt een bergbeekje over.  
Aan de T-splitsing bij wegwijzer gaat u R langs de 
afrastering richting Barrage.  Let op!  Circa 10 m 
voordat het naaldbos eindigt, gaat u L (groen) het 
bospaadje omhoog. (Soms slecht zichtbaar door 
bomenkap).  Negeer zijpad links omlaag en volg 
de markering wit/rood.   
 



 

5.  Aan het eind komt u bij een parkeerplaats met 
hut en zitbanken, een prima pauzeplek na 8,3 km.  
Loop RD naar de stuwdam. Bij de stuwdam steekt 
u de doorgaande weg over en gaat u RD de 
asfaltweg omhoog. Na 30 m gaat u L (wit-rood) 
over het bospad langs een wit wegkruis.  Volg nu 
geruime tijd het prachtige paadje langs het Lac 
de Robertville.  Aan het eind steekt u via de brug 
de rivier over en dan gaat u aan de T-splitsing R 
(geel/wit/-rood) over het bospaadje. Aan het eind 
gaat u bij wegwijzer R (rood) richting Walk. 
Meteen daarna gaat u aan de 3-sprong R over de 
asfaltweg.  U loopt het dorp Walk binnen en ga R 
over de parkeerplaats en via stenen trapje komt u 
aan de doorgaande weg. Steek deze weg over en 
ga RD (rood) richting Malmedy. De weg loopt over 
een boerderijerf (geel/rood) en dan volgt u de 
veldweg.   
 

6.   Aan de kruising bij wegwijzer gaat u RD  **** 
en vlak daarna gaat u aan de 3-sprong verder RD.  
Aan de doorgaande weg gaat u R.  Neem nu bij 
verbodsbord de eerste bomenlaan R (blauw), die 
u geruime tijd RD volgt. Aan de 3-sprong, met 
rechts een stal en mooi uitzicht, gaat u RD.  Aan 
de volgende 3-sprong gaat u verder RD. Na 
geruime tijd negeert u bij naaldbos bosweg 

rechts. Aan de voorrangsweg gaat u R. Bij bord 
“Paintball” gaat u L (Chemin du Petite Bois) 
omhoog.  Aan de 3-sprong gaat u RD. Vlak 
daarna gaat u aan de T-splitsing bij zitbank R 
door het dorp G’doumont.  Voorbij huisnr 40 gaat 
u aan de 3-sprong R (Rue des Aubépines).  Aan 
de doorgaande weg gaat u L. Na 25 m gaat u  aan 
de 3-sprong schuin R (rood) de asfaltweg 
omhoog.   Aan de volgende 3-sprong gaat u RD.  
30 meter verder gaat u aan de 3-sprong bij 
doodlopende weg L.  Aan de 3-sprong bij rode 
brandkraan gaat u RD omlaag.   
 

7.   Aan de rotonde bij zitbank gaat u R (geel). Na 
20 m gaat u aan de 3-sprong R (geel) over de 
doodlopende weg.  Na geruime tijd buigt de weg 
naar rechts (rood/geel) en volg dan de grindweg 
omlaag.  Aan de kruising bij zitbank gaat u RD 
(verbodsbord/groen) de bosweg omlaag. (Tijdens 
wandeling 1091 loopt u deze steile bosweg 
omhoog!).  Na deze steile afdaling gaat u beneden 
R de brug over en komt u weer bij de sponsor van 
deze wandeling, waar u nog iets kunt eten of 
drinken. De vriendelijke Nederlandse uitbaters 
vernemen graag wat u van de wandeling vindt. 
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Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij Wandelgids Zuid-Limburg. Niets van deze wandelroute mag worden 

gekopieerd, verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.   
 


