1217. JALHAY – Barrage de la Gileppe 15,5 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 pad 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 wo.nsdag t/m
zondag).

GPS afstand

Looptijd

Hoogteverschil

blz 2 van 4
Totaal omhoog

15,49 km

4.20 uur

119 m

379 m

Startpunt parkeerplaats Lac de la Gileppe, Route de la Gileppe 55 A, Jalhay.
U kunt ook starten bij de kapel in Hèvremont en dan na circa 9 km pauzeren bij het stuwmeer waar horeca
is. Start dan bij **** in punt 4.

1217. JALHAY – Barrage de la Gileppe 15,5 km
1. Staande op de parkeerplaats met uw gezicht
naar de hoge toren met panoramarestaurant gaat
u L met links de parkeerplaats en rechts in het
bos
het
klimpark.
Bij
paaltjes/cabine
toeristenbureau gaat u R de brede trap omlaag en
loop
naar
het
overdekte
betonnen
uitzichtplatvorm.
(Hier heeft u mooi zicht over het stuwmuur Lac de la
Gileppe en de stuwdam).
Loop 10 m terug richting parkeerplaats en ga R
(wit-rood//Promenade
Familiare)
over
het
verharde bospad. Na 50 m gaat aan de 3-sprong
RD (wit-rood) het verharde bospad omlaag,
waarvan een gedeelte steil omlaag gaat. Na 400 m
gaat u beneden aan de asfaltweg L omlaag.
Meteen daarna steekt u voorzichtig de
doorgaande weg over en loopt u rechts van de
het grote stalen hek het terrein op van de
brasserie
Au
Lion.
Loop
nu
bij
verbodsbord/slagboom RD (wit-rood) over de
asfaltweg met links de brasserie. Een eindje
verder bij ”vijver” steekt u R de stuw “Barrage de
la Borchène” over. Na de stuw loopt u RD het
smalle bospad omhoog. Meteen daarna gaat u
boven aan de T-splitsing R over de bosgrindweg. Na 500 m, 20 m voorbij verbodsbord
en 20 m voor zijpad scherp rechts met twee
stenen paaltjes, gaat u schuin L het bospad
omhoog. Na 30 m gaat u aan de omgekeerde Ysplitsing scherp L het brede bospad omhoog, dat
na ruim 150 m rechts omhoog buigt en een
smaller pad wordt. (Na 100 m passeert u een dikke
oude omgevallen boom). Na 250 m gaat u boven
aan de T-splitsing L de bosweg omhoog.
2. Na bijna 50 m gaat u aan de 3-sprong R het
bospad omhoog. Negeer zijpaden en volg
geruime tijd het bospad, dat aan het eind langs
en door de bosrand loopt, RD.
(Na 150 m kunt boven R naar een schuilhut lopen,
waar u aan de rand van diepe steengroeve
schitterend uitzicht heeft).
Steek na 800 m beneden de smalle asfaltweg over
en loop schuin L over de bosweg.
(Hier ziet u boven de grote kerk in Limbourg, die u
tijdens deze wandeling vaker zult zien en waar u
straks langs komt).

Even verder moet u via overstapjes door weilanden
lopen, die na veel regenval drassig kunnen zijn. U
kunt hier ook R de smalle asfaltweg omlaag lopen.
Beneden voor huisnr. 12 in het gehucht La Pieresse
gaat u L de asfaltweg omlaag met rechts een rij
mooie met breuksteen gebouwde woningen.
(Meteen links passeert
u een groot
wegkruis/grafkruis en een oorlogsmonument).

oud

Na 100 m gaat u meteen voorbij huisnr. 21 en bij het
leuke huis nr. 17 L (rode cirkel/gele rechthoek) de
asfaltweg omhoog die boven bij manege een
stijgende veldweg wordt. Ga nu verder bij **** in dit
punt).
Let op! Na 50 m stapt u bij twee paaltjes R via
overstapje het weiland in en loop dan RD richting
stal//paardenspringoefenterrein. Links van het
paardenspringoefenterrein stapt u over twee
overstapjes en steekt u RD het smalle weiland
over met rechts het paardenspringoefenterrein.
Voorbij volgende overstapje gaat u L (rode cirkel)
veldweg omhoog. **** Aan het eind van de
veldweg gaat u bij breed ijzeren door het witte
poortje/draaihekje (dh) loop RD (gele cirkel/gele
rh) door het weiland naar het volgende witte
poortje met rechts mooi uitzicht o.a. weer op de
kerk in Limbourg. Na 200 m gaat u R door het
witte poortje/dh en steek dan schuin L het smalle
weiland over. Ga door het volgende witte
poortje/dh en loop dan schuin L omlaag naar het
volgende
witte
poortje/dh.
Beneden
bij
bosje/haag loopt u via het poortje/dh RD door het
grote weiland met rechts een woning waar u
dadelijk langs loopt. Via volgend poortje/dh
verlaat u het weiland.
3. Loop even de berm omhoog en ga dan R de
grindweg omlaag. (U verlaat hier de markering van
de rode cirkel/gele rechthoek). Even verder
passeert u het grote met breuksteen gebouwde
huis en volg verder RD de grindweg. Aan de Ysplitsing bij kei gaat u L/RD (groene rechthoek)
over de smalle asfaltweg met voor u weer de kerk
in Limbourg. (Rechts ligt een Arboretum, een leuke
picknickplek). Beneden aan de T-splitsing bij
zitbank gaat u L (groene rh) over de veldweg.
(Hier ziet u beneden de kerk in Goë). Aan het eind
van de veldweg gaat u bij breed ijzeren hek door
het draaihekje en steek dan RD (groene rh) het
weiland omhoog over richting wit poortje.

Ga bij haag door dit poortje/dh en loop RD
(groene rh) door het weiland met links op afstand
de haag en loop even verder tussen de haag en
struikgewas door het weiland omhoog. Via
volgende witte pootje/dh verlaat u het weiland en
loopt u RD (groene rh) het licht stijgende pad,
gelegen tussen meidoornhagen, omhoog. Voorbij
stal en bij veldweg gaat u RD (groene rh) door het
witte poortje/dh en loop RD door het weiland met
rechts de haag. Na 50 m gaat u RD via witte
poortje/dh het pad omlaag. Vlak daarna gaat u L
(groen rh) de veldweg omhoog, die een eindje
verder een pad gelegen tussen hagen wordt.
Negeer zijpaadjes. Aan de 3-sprong bij infobord
gaat u R (groene rh) de grindweg omhoog met
links de bosrand. Boven aan de 3-sprong bij
zitbank gaat u RD (groene rh) omlaag. Negeer
zijpaadje links.
4. Na 300 m gaat u aan de T-splitsing R de
asfaltweg door het dorp Hèvremont omlaag. Aan
de 3-sprong gaat u R. Meteen daarna beneden ****
aan de 3-sprong bij groot wegkruis type
vliegermodel, zitbanken, oorlogsmonument en de
grote Sint-Franciscus van Assisikapel (1802) gaat
u R omlaag. Na 100 m voorbij huisnr. 28 en
bushokje gaat u bij wegkruis L (wit-rood) over het
pad gelegen tussen hagen. Aan het eind van het
pad gaat u via klaphekje het weiland in en steek
dan schuin R (wit-rood) het weiland over richting
groen klaphek. (Dit staat circa 50 m links van groot
ijzeren hek dat in de linkerhoek van het weiland
staat). Ga door het groene klaphek en volg het
pad gelegen tussen hagen met rechts het
weiland. Aan de T-splitsing bij breed ijzeren hek
gaat u L (wit-rood) de veldweg omhoog/omlaag.
Na 300 m passeert u het aquaduct La Gileppe en
volg RD (wit-rood) het stijgende (leisteen)pad.

blz 3 van 4
de afrastering van volgend weiland en loop RD
verder door het weiland met rechts de afrastering. In
de hoek gaat u L door het weiland omlaag net rechts
struikgewas.. Ga dan verder bij de volgende zin).
Beneden in de hoek gaat u R over het koeienpad
met rechts struikgewas. Na 50 m gaat u door het
draaihekje (ketting los en vast maken) en loop RD
door het volgende weiland met rechts
struikgewas. (Na 100 m ziet u voor u weer de kerk
van Limbourg). Na bijna 400 m verlaat u via
draaihekje het weiland en loop RD over het pad
met links het weiland.
Steek beneden de
veldweg over en loop RD het smalle stenige pad
omlaag met rechts een beukenhaag/moestuintje.
Vlak daarna buigt het pad naar links en wordt een
dalend smal bospad, dat bij houten huisje een
breed stijgend pad wordt. Boven bij vijver gaat u
L de doorgaande weg omhoog en u passeert
links een grote parkeerplaats. **** Boven aan de
4-sprong in het oude stadje Limbourg, met rechts
Château Poswick (1875-1930), loopt RD (Place
Saint-Georges) het prachtige plein omlaag.
(Aan het plein staan rijksmonumentale huizen
(17e/18e eeuw), het stadhuis en twee waterpompen.
Het stadje ontstond rondom de vesting die daar in de
vroege middeleeuwen werd gebouwd en uitgroeide
tot de hoofdstad van het hertogdom Limbourg (10821795). Het stadje werd door zijn strategische ligging
verschillende malen belegerd en veroverd en
uiteindelijk ontmanteld door Lodewijk XIV, de Franse
Zonnekoning (1638-1715). Tijdens een grote brand in
1834 gingen veel oude huizen verloren.
Omlaag lopend passeert u de waterpomp genaamd
La grande pompe (1510), die de belangrijkste
waterpomp van het vestingstadje was)

(Bijna boven, vlak voor de eerste huizen, heeft u
achteromkijkend weer schitterend uitzicht).

6. Beneden bij de rijksmonumentale openbare
waterpomp, waarop een Mariabeeld met kind
staat, gaat u bij Brasserie Saint George R omlaag.

Na 400 m gaat u boven aan de ongelijke 4-sprong
bij wegwijzer L (gele rh) de asfaltweg door de
buurtschap Halleux omhoog. Aan de kruising bij
zitbank en de hoger gelegen St. Annakapel (1774)
gaat u RD omhoog.

(Hier staat links bij de in grond liggende
“struikelstenen” en bij onderdoorgang het voormalige
gemeentehuis waar het toeristenkantoor/galerie zich
bevindt. In het toeristenkantoor staat een grote
maquette van het oude stadje).

(Wilt u de route afkorten, ga dan hier aan de kruising
R omlaag. Ga dan na 800 m verder bij *** in punt 5).

Meteen daarna voor de grote kerktoren van de
gotische Église Saint-Georges (Sint Joriskerk/15e
eeuw) gaat u L het kasseiensteegje omlaag. Aan
de kasseienweg, die meteen naar links buigt, gaat
u R omlaag.
Aan de T-splitsing voor twee
kasteeltorens gaat u R de asfaltweg omlaag.
Voorbij het kerkhof gaat u meteen bij zuil met
kroontje en de tekst “Chemin des Ducs de
Limbourg”, zitbank en afvalbak R het paadje
omlaag met rechts de kerkhofmuur en links een
steile boshelling.

Aan de 3-sprong gaat u RD de doodlopende
grindweg met mooi uitzicht o.a. op de watertoren
(1029/900 m ³) in Andrimont omlaag.
(Na 200 m passeert u een zitbank met schitterend
uitzicht).
5. Let op!
Na 400 m passeert u links bij
lantaarnpaal een grijze trafokast (694A) en ga dan
meteen R via houten klaphek (ketting los en weer
vast maken) het weiland in. (Dit is bijna 100 m voor
grote carréhoeve). Loop nu schuin R door het
weiland omlaag richting kerktoren van Limbourg
met links twee bomen/struikgewas.
(Staan er koeien in het weiland, loop er dan in een
boog omheen. Loop dan meteen R naar de hoek van

(U kunt hier ook even een rondje over het kerkhof
lopen, hetgeen u zeker even moet doen. Op het
kerkhof staan vele oude bijzondere grafstenen o. a.
de grafkapel van de fam. Poswick).
(Wilt u niet over dit smalle paadje lopen, dat even
verder soms moeilijk te belopen is, loop dan terug
naar de ingang van de kerk en loop RD.

Meteen daarna aan de Y-splitsing bij smalste huisje
van Limbourg gaat u R. Ga dan verder bij **** in dit
punt).
Na 200 m gaat u aan de 3-sprong R (Chemin au
Chat) het trapje op richting Limbourg. Bij volgend
trapje gaat u aan de T-splitsing R het paadje
omhoog. Boven in Limbourg gaat u R de
asfaltweg omlaag richting kerk. Aan de
omgekeerde Y-splitsing bij de rijksmonumentale
waterpomp en vlak voor de kerk gaat u bij het
smalste huisje van Limbourg met blauwe deur
scherp L **** het kasseienstraatje omhoog. Aan
de T-splitsing voor muur gaat u L. Meteen daarna
aan de T-splitsing gaat u R de asfaltweg omhoog,
die boven naar rechts buigt. Aan de kruising bij
plein en Château Poswick gaat u L de asfaltweg
omlaag.
(Als u hier aan de kruising RD loopt, dan komt u
rechts om de hoek bij een leuke taverne. Als u bij de
taverne RD loopt over het grasveld/esdoorn dan
heeft u even verder bij glijbaan en zitbanken mooi
uitzicht o.a. op de watertoten in Andrimont).
Waar de dalende weg na bijna 100 m bij
verkeerspiegel naar rechts buigt, gaat u 10 m
verder meteen voorbij ijzeren hek L (rode
rechthoek/blauwe ruit) het pad omlaag met links
de tuinmuur.
7. Beneden aan de T-splitsing, einde muur gaat u
L (wit-rood) het pad omlaag. Negeer zijpaden en
volg geruime tijd het pad, dat een veldweg wordt,
RD (wit-rood) Na ruim 800 m gaat u bij zitbank
en afsluitboom aan de ruime 3-sprong RD/L (witrood) de grind- asfaltweg omlaag. Na 50 m gaat u
bij veestal R (rode rh) met links de houten
schutting de veldweg omlaag.
(Waar beneden de veldweg naar links buigt, heeft u
mooi zicht op de kerk (15e/16e eeuw) van Goé met de
gedraaide torenspits).
Boven aan de doorgaande weg bij zitbank en
wegkruis gaat u L. Meteen daarna gaat u bij
verkeersspiegel en bij verbodsbord R (rood) de
smalle asfaltweg omhoog. Na 200 m gaat u aan
de 3-sprong RD/L omhoog.
(U verlaat de rode route. Achteromkijkend heeft u
hier nog eens mooi zicht op de kerk in Limbourg).
Steek beneden de asfaltweg over en loop RD het
smalle pad gelegen tussen hagen omlaag.

blz 4 van 4
Beneden bij huis gaat u RD door het witte
poortje/draaihekje loop RD door het weiland
omhoog met links de haag. U loopt het volgende
weiland binnen en ga dan meteen L via het
groene klaphekje over het brede graspad dat
even verder een verhoogd pad/aquaduct wordt.
Steek de asfaltweg (Rue de la Pieresse) over en
loop RD over de grasdijk/aquaduct met links
prachtig uitzicht.
(Via buis, die hier in de grond ligt, wordt (drink)water
van het stuwmuur La Gileppe naar de regio
Verviers/Luik getransporteerd).
Na 500 m passeert twee houten doorgangen en
volgt u RD het smalle verhoogde pad gelegen
tussen afrasteringen. Bij de bosrand loopt via
klaphek en bij houten brug RD over het bospad.
U verlaat het bos en ga dan meteen bij de
steengroeve scherp L het pad omlaag. (U steekt
dus niet de brug over). Beneden gaat u scherp R
over het bedrijfsterrein.
8. Meteen daarna aan de 3-sprong bij slagboom
gaat u R/RD de betonplatenweg omhoog. Na 100
m gaat schuin L (rode rh) over de verharde
bosweg. Negeer na 200 m zijpad scherp rechts
omhoog en 10 m verder gaat u bij twee stenen
paaltjes schuin L rode rh)) over het bospad met
links een steile helling. Negeer zijpaden en volg
geruime tijd het bospad RD. Na 500 m steekt u L
de stuw “Barrage de la Borchène” weer over en
ga dan L over de smalle asfaltweg. Steek links
van breed ijzeren hek bij brasserie Au Lion
voorzichtig de doorgaande weg over en loop bij
verbodsbord RD de asfalt- bosweg omhoog.
Negeer meteen zijpad rechts. Meteen daarna
voorbij slagboom volgt u RD de stijgende
asfaltweg en na circa 200 m duikt links de 13 m
hoge leeuw op, die op de stuwdam staat. Na bijna
400 m, aan het eind van de weg, loopt u de stalen
trap en dan het stenen trappenpad omhoog.
Boven gaat u L naar de leeuw waar u een kiekje
kunt maken. Loop terug over de stuwdam naar de
78 m hoge toren met panoramarestaurant
/infocentrum. Bij het grote terras kunt u gratis de
lift met glazen zijkant naar boven nemen waar het
uitzicht formidabel is. 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).

De 365 m lange stuwdam van de Gileppe/La la Gileppe is gebouwd in opdracht van de Vervierse wolhandelaars.
Met de bouw van de stuwdam is in 1857 gestart om te kunnen beschikken over ongeveer 40.000 m³ liter zuiver
water per dag. Dat was namelijk de hoeveelheid die de textielindustrie toen nodig had. Het stuwmeer werd in mei
1875 gevuld en op 28 juli 1878 ingewijd in de aanwezigheid van koning Leopold II. In de periode 1968-1971 werd
de dam met meer dan 10 m verhoogd tot 60 m. Sindsdien bedraagt de capaciteit van het meer 26,5 miljoen m³ bij
een oppervlakte van 130 ha. Tegenwoordig wordt het meer gebruikt als krachtwatercentrale. Daarnaast wordt het
water in het meer gebruikt als drinkwater voor de regio Verviers/Luik. Op de stuwdam staat het indrukwekkende
beeld van de 300 ton wegende en 13 m hoge leeuw, die bestaat uit 186 blokken zandsteen.
Auteur: Jos Wlazlo.
Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij de auteur. Niets van deze wandelroute mag worden gekopieerd,
verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.

