1217 JALHAY – Barrage de la Gileppe 15,7 km
www.wandelgidsardennen.nl

Ten oosten van Verviers en ten noorden van Jalhay ligt het Lac de la Gileppe. Deze schitterende
Ardennentocht biedt prachtige panorama’s, veel afwisseling en is niet al te moeilijk. Na een blik over het
mooie stuwmeer loopt u door de bossen omhoog uit het dal en dan volgt een prachtig stuk door de
weilanden met klaphekjes tot in het dorp Hèvremont. Via mooi klimpad komt u in het dorp Halloux en dan
loopt u weer door weilanden naar het historische centrum van Limbourg met prachtige oude straatjes.
Hier maakt u een leuk rondje om de kerk en dan volgt u een pad naar de rand van het dorp Goë. U loopt
over een aquaduct naar een groeve en dan door het bos naar de stuwdam Barrage de la Gileppe waar de
bekende leeuw staat. Neem zelf proviand mee. Er staan genoeg zitbanken onderweg. Vanaf het hoge
panoramarestaurant heeft u het mooiste uitzicht, zeker doen! (Open woensdag t/m zondag).

blz 2 van 3
GPS-afstand 15700 m, looptijd 4 uur en hoogteverschil 102 m.
Startpunt parkeerplaats Lac de la Gileppe, Route de la Gileppe 55 A, Jalhay.

1217 JALHAY – Barrage de la Gileppe 15,7 km
1. Staande op de parkeerplaats met uw gezicht
naar de hoge toren met panoramarestaurant loopt
u L naar het betonnen uitzichtplatvorm. (Bij de
glazen wand krijgt u een eerste indruk van het Lac de
la Gileppe). Loop 10 m terug richting
parkeerplaats en ga R (wit/rood/rood) over het
bospad. Aan de 3-sprong gaat u RD (wit-rood/
rood) het bospad omlaag. Aan de asfaltweg gaat
u L (rood) omlaag. Vlak daarna steekt u
voorzichtig de doorgaande weg over en gaat u
RD (wit-rood) over de parkeerplaats. Loop dan
rechts langs de brasserie over de bosweg en
voor het stuwmeertje gaat u R de stuw over.
(Medio juni 2019 waren hier werkzaamheden. Als het
is afgesloten kunt u proberen om 200 m verder dan
de stuw omlaag te lopen en het beekje over te steken
via stenen. Anders dient u 2,5 km om te lopen. Volg
dan RD het lange bospad en aan de T-splitsing gaat
u R over de asfaltweg Ga dan R over de asfaltweg en
na geruime tijd komt u aan de andere zijde van de
stuw. Laat even weten als het weer open is. Alvast
bedankt).
Aan de overzijde gaat u RD de middelste bosweg
omhoog. Boven aan de T-splitsing gaat u R over
de bosweg. Aan de Y-splitsing gaat u L over het
bospad. Na 30 m gaat u aan de omgekeerde Ysplitsing scherp L het bospad omhoog. Aan de
T-splitsing gaat u L de stenige bosweg omhoog.
2. Na 40 m gaat u aan de 3-sprong R de bosweg
omhoog. (Na 100 m negeert u zijpaadje rechts en
vlak daarna kunt u R naar een schuilhut lopen met
prachtig uitzicht over een diepe groeve).
Na
geruime tijd verlaat u bij een oude schuur het
bos. Aan de 3-sprong bij ijzeren hek gaat u RD
over de bosweg, die meteen naar links buigt.
Steek de smalle asfaltweg over en loop RD over
de bosweg. Let op! Na 50 m stapt u R via een
overstapje het weiland in en loop dan RD richting
schuurtje en manegeveldje. Links van het
manegeveldje stapt u via twee overstapjes het
veldje in (soms moet u onder een draad door).
Steek het veldje over en voorbij overstapje gaat u
L (rood) over de stenige veldweg. Aan het eind
gaat u RD door de witte poort en loop RD door
het weiland naar de volgende witte poort aan de
rechterzijde. Ga R door de witte poort, steek
schuin L het weiland over en ga door de volgende
witte poort. Loop dan schuin L omlaag naar de
volgende witte poort. Steek nu RD een groot
weiland over (rechts ligt een huis) en ga door de
volgende witte poort.

3. Loop even de berm omhoog en ga dan R over
de grindweg langs het huis. Aan de Y-splitsing
bij kei gaat u L (groen). (Rechts ligt het Arboretum,
een leuke picknickplek). Aan de T-splitsing gaat u
L (groen) over de veldweg. Aan het eind van de
veldweg gaat u R door de witte poort en ga dan
meteen L door het weiland omhoog langs de
afrastering naar de volgende witte poort. Ga door
de poort en loop RD (groen) door het weiland
met links van u de heg. Aan het eind gaat u bij de
witte poort RD (groen) over het pad langs de
heggen. Aan de 3-sprong met veldweg gaat u RD
(groen) door de witte poort en loop RD langs de
heg door het weiland. Na 50 m gaat u RD via de
witte poort over het pad. Vlak daarna gaat u aan
de 4-sprong L over de veldweg. Na 60 m gaat u
aan de 3-sprong bij wegwijzer RD (rood/groen)
richting La Gileppe. Aan de 3-sprong bij infobord
gaat u R (groen) de bosweg omhoog. Aan de 3sprong bij zitbank gaat u RD (groen). Negeer
zijpaadje links.
4. Aan de T-splitsing gaat u R over de asfaltweg
langs huisnr. 9 en u loopt het dorp Hèvremont
binnen. De weg buigt rechts omlaag. Aan de Tsplitsing bij kapel gaat u R. Voorbij huisnr. 28
gaat u voorbij bushokje L (wit-rood) over het pad
langs de haag. Aan het eind gaat u via klaphekje
(wit/rood) het weiland in en steek dan schuin R
het weiland over richting groen klaphek. Waar
een rij bomen begint, gaat u in de heg door het
groene klaphek (wit/rood) en volg het pad langs
de heg.
Aan de T-splitsing gaat u L (witrood/geel/rood) over de veldweg. Na enige tijd
passeert u het aquaduct La Gileppe en volg RD
(wit-rood/geel/rood) het pad.
Loop het
avontuurlijke en stenige paadje, waar een beekje
doorheen stroomt, helemaal omhoog. (Bijna
boven, vlak voor de eerste huizen, heeft u
achteromkijkend een schitterend uitzicht). Boven
aan de ongelijke 4-sprong bij wegwijzer gaat u L
(geel) over de weg langs een zitbank. Aan de
kruising bij de Chapel St. Anna (1774) gaat u RD.
Aan de 3-sprong gaat u RD over de doodlopende
en panoramische weg.
5. Let op! Na enige tijd passeert u links een
grijze trafokast en 10 m verder gaat u, precies
waar de heg eindigt, R via het houten klaphek het
weiland in. (Dit is vlak voor het eerste huis aan de
rechterzijde, rechts in de wei ligt een bunker). Loop
nu schuin R door het weiland omlaag, precies
richting kerktoren van Limbourg.

(Soms staan er koeien, loop er dan in een boog
omheen. Links van u ziet u een stenen put en twee
bomen in het weiland).
Beneden in de hoek gaat u R over het pad langs
de bomenrand.
Na 50 m gaat u door een
klaphekje en loop RD langs de bomenrand. Blijf
richting kerktoren lopen en via klaphekje volgt u
RD het pad. Aan de ongelijke 4-sprong met
veldweg en stenen poortje gaat u RD het pad
omlaag langs de heg met rechts een tuinkas. (U
loopt dus niet RD langs stenen poortje!). Beneden
negeert u zijpaadje links. Loop het pad omhoog
en boven bij huis gaat u L langs de doorgaande
weg omhoog richting dorp. Boven in het oude
dorp Limbourg gaat u RD over het prachtige
plein.
6. Voorbij het café neemt u de eerste weg R. Vlak
voor de kerktoren gaat u L door het
kasseiensteegje.
Aan de kasseienweg, die
meteen naar links buigt, gaat u R omlaag. Aan de
T-splitsing voor twee torens gaat u R de
asfaltweg omlaag. Voorbij het kerkhof gaat u bij
een monumentzuil met kroon R het pad omlaag
met rechts een muur en links een steile
boshelling. Negeer zijpaadje links omlaag en u
maakt een rondje om de kerk. Aan de 3-sprong
bij wegwijzer gaat u R omhoog richting Limbourg.
Het paadje buigt scherp rechts via enkele trapjes
omhoog. Boven gaat u R richting kerktoren. Ca.
10 m vóór de kerk gaat u aan de omgekeerde Ysplitsing, met het smalste huis van Limbourg,
scherp L over het oude straatje. Aan de Tsplitsing gaat u L. Meteen daarna aan de Tsplitsing gaat u R over de asfaltweg. Aan de
kruising bij plein gaat u L terug de weg omlaag.
(Als u hier aan de kruising RD loopt, dan komt u
rechts om de hoek bij een leuke taverne).
De weg buigt naar rechts en 10 m verder, waar
links de muur eindigt, gaat u L (blauw/rood) het
pad omlaag langs de muur.
7. Beneden aan de T-splitsing gaat u L (wit-rood)
het pad omlaag. Negeer zijpaadjes links. Beneden

blz 3 van 3
aan de 3-sprong gaat u RD (wit-rood) over de
veldweg. Na geruime tijd gaat u aan de zeer
ruime omgekeerde Y-splitsing RD (wit-rood)
langs een veestal over de asfaltweg. Na 50 m
gaat u aan de 3-sprong R (rood) langs de houten
schutting het pad omlaag. Aan de doorgaande
weg gaat u L. Meteen daarna gaat u bij
verkeersspiegel R (rood) het weggetje omhoog.
Aan de 3-sprong gaat u RD omhoog. (U verlaat de
rode route). Steek de asfaltweg over en loop RD
het pad, gelegen tussen hagen, omlaag. Ga door
de witte poort en volg RD het graspad langs de
heg. Loop RD het volgende weiland binnen en ga
meteen L via het groene klaphekje over het
graspad. Steek de asfaltweg over en loop RD over
de grasdijk (aquaduct). U passeert tweemaal een
houten doorgang en volg de dijk die naar rechts
buigt. Bij de bosrand gaat u aan de 3-sprong bij
houten brug RD over het bospad. Bij de bosrand
gaat u vlak voor de steengroeve scherp L de weg
omlaag. Beneden gaat u scherp R over de
parkeerplaats.
8. Aan de 3-sprong bij slagboom en huisje gaat
u R de asfaltweg omhoog. Aan de Y-splitsing
gaat u L (rood) over de bosweg.
Aan de
omgekeerde Y-splitsing gaat u RD en na 10 m
gaat u aan de Y-splitsing L (rood) tussen 2
betonnen paaltjes over het bospad. Negeer
zijpaden rechts en volg geruime tijd het bospad.
Aan het eind gaat u L de stuw over en buig mee
naar links langs de brasserie Lion.
Steek
voorzichtig de doorgaande weg over en loop RD
(rood) over de asfaltweg door het bos. Negeer na
25 m zijpad rechts. Voorbij de slagboom volgt u
geruime tijd de weg vals plat omhoog en dan
duikt links de enorme leeuw op, die op de
stwdam staat. Aan het eind loopt u de stalen trap
omhoog en boven gaat u L naar de leeuw waar u
een kiekje kunt maken. Loop terug over de
stuwdam naar de toren met panoramarestaurant.
U kunt gratis de lift nemen naar boven, het
uitzicht is formidabel. Dit mag u niet missen!
Neem de lift terug naar niveau 1 en via de
loopbrug komt u bij de parkeerplaats. (Indien het
gebouw gesloten is ga dan R van het gebouw het
klinkerpad omhoog naar de parkeerplaats).
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