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blz 2 van 3
Tijdens deze echte Ardennentocht met flinke hellingen wandelt u door mooie dalletjes en hellingbossen
naar de bekende bronplaats Spa. Hier is een leuk parkje en een brasserie. De terugweg gaat langs een
mooi meertje en met een flinke klim naar de ruïne van Chateau de Franchimont die schitterend op een rots
is gelegen. Ook hier is een brasserie. Er zitten enkele pittige klimmetjes in dus neem voldoende drinken
mee. Onderweg staan ook enkele schuilhutten.
Startadres: Parkeerplaats voor Instituut Saint-Roch (Marche 2) en de Chapelle Saint-Nicolas, Rue du Pré
l’Evêque 53, Theux-Marché. Dit is vlak voor de spoorwegovergang.
GPS afstand

Looptijd

Hoogteverschil

Totaal omhoog

20,06 km

5.30 uur

202 m

617 m

450. SPA – Theux 20 km
1. Met uw rug naar het instituut en uw gezicht
naar de Chapelle Saint-Nicolas gaat u L de
spoorweg over. Steek via de brug de Wayai over
en aan de T-splitsing gaat u L. Neem de eerste
brug L en ga net vóór de spoorweg R over de
grindweg langs garages. Aan de 3-sprong voor
groot vervallen gebouw gaat u L Blijf langs de
Wayai lopen. Steek R de brug over en loop RD.
Negeer
twee
zijwegen
links.
Aan
de
voorrangsweg gaat L. Tegenover huisnr. 39 gaat
u schuin R het onverharde rotspad omhoog.
Boven bij splitsing neemt u het rechtse pad dat
boven langs de helling loopt. Aan de 3-sprong,
met links een pad steil omhoog, gaat u RD
omlaag richting ijzeren hek. Volg nu geruime tijd
het mooie bospad, dat een eind verder links van
een beekje loopt. Aan de brede grindweg gaat u
L (wit-rood). Volg tot nader order de wit-rode
tekens op de bomen.
2. Aan de kruising bij pleintje met zitbanken gaat
u L (Chemin de la Croix Noire). Voorbij huisnr. 6
gaat u R over het graspad. Steek de asfaltweg
over en loop RD (Chemin du Chivrou) de
asfaltweg omlaag. Aan de 3-sprong gaat u R de
asfaltweg omhoog, die een veldweg wordt. Volg
geruime tijd het pad omlaag door het prachtige
dal. Beneden bij afsluitboom gaat u L over de
grindweg. Blijf de grindweg omhoog volgen en
negeer veldweg links. Aan het eind gaat u RD
over de asfaltweg. Aan de T-splitsing gaat u R. U
loopt nu door Hestroumont. Neem de eerste
doodlopende weg L (wit-rood). Negeer 2 inritten
links en blijf de asfaltweg volgen.
Aan de
kruising bij breed ijzeren hek gaat u L omhoog.
Aan de Y-splitsing, voor inrit, gaat u L. Aan de 3sprong gaat u bij afsluitboom R met rechts een
dennenbos.
3. Let op! Net voordat de weg naar links buigt,
gaat u R langs een alleenstaande dennenboom
over het graspad. (Het pad kan in de zomer erg
begroeid zijn. U verlaat de wit-rode markering). Volg
dit pad met rechts het dennenbos omhoog. Het
pad maakt een haakse bocht naar links. 40 m
verder gaat u aan de 3-sprong R verder omhoog.

Negeer zijpaden. Aan de kruising van brede
bospaden gaat u L. Aan de volgende kruising
gaat u R licht omhoog. Meteen na boom met het
nummer 8 en net vóór links staande hoge
hulststruik gaat u L over het pad. Aan de
kruising gaat u RD licht omlaag. Aan de Tsplitsing gaat u R (20). Negeer zijpaden en volg
de weg omlaag.
4. Voorbij afsluitboom gaat u richting doorgaande
weg en na 20 m gaat u bij volgende afsluitboom
scherp L over het bospad, dat u geruime tijd RD
blijft volgen. (Een eind verder loopt u door een
naaldbos). Waar het brede (hoofd)pad naar links
buigt, gaat u RD (zwarte pijl) het grindpad
omlaag. Aan de T-splitsing gaat u R (wit-rood/
zwarte pijl) omlaag. Het pad maakt een scherpe
lus naar links en loop links van een
waterstroompje. Aan de doorgaande weg gaat u
R. Vlak daarna aan de grote kruising gaat u L
over de doodlopende weg langs huisnr. 10. Aan
het eind van de weg gaat u RD over het pad. Bij
de doorgaande weg verkeersweg gaat u L onder
het spoorwegviaduct door.
Meteen na het
viaduct gaat u L (wit-rood) over de kasseienweg
langs een rots.
5. Bij afsluitboom loopt u het bos in en volg nu
geruime tijd de kasseienweg zigzaggend omhoog
(wit-rood). Aan 3-sprong, bij wit-rood kruis op
boom gaat u R (wit-rood) over het onverharde
bospad. Boven aan de 4-sprong bij schuilhut,
een prima pauzeplek na 8,7 km, loopt u rechts
langs de schuilhut RD (blauwe pijl) Let op! Neem
nu het eerste pad R. (Hier staat een rechts blauwe
pijl op boom). Na 50 m, net vóór helling begint,
gaat u L naar het stenen monument/Paviljoen
Bernard (320 m N.A.P.). Loop hier RD het smalle
paadje omlaag, vlak langs de helling en volg dan
zigzaggend het smalle pad omlaag. Beneden aan
de bredere bosweg gaat u L (wit-rood/blauwe
rechthoek). Aan de 4-sprong bij zitbank gaat u
RD (wit-rood/blauwe rechthoek). Na geruime tijd
passeert u nog een zitbank. Aan de Y-splitsing
gaat u L. (U loopt dus niet omlaag).

Aan de 3-sprong bij rode waterkraan gaat u RD
(wit-rood/blauwe rechthoek) langs de zitbank.
Volg de weg RD omlaag langs een groot wit
‘vakwerkhuis’ (B&B). Negeer zijweg links. Waar
de asfaltweg naar rechts buigt, gaat u RD tussen
de paaltjes door over het grindpad.
6. Bij de fontein in Parc de Sept Heures (Parc
Zeven uur) gaat u L en volg de brede grindlaan
tussen de zitbanken door.
(Links is een
minigolfbaan). 50 m voorbij de brasserie en vlak
vóór de kabelbaan gaat u L en loop de stenen
trappen omhoog. Loop zigzaggend naar boven
en houdt rechts onder de kabelbaan door
(tunnel).
Net voor de volgende tunnel gaat u
scherp R (wit-rood) de trappen omhoog. Boven
gaat u na 30 m scherp L (gele rechthoek) het
bospad omhoog. Bij stenen tafel gaat u scherp L
omhoog en meteen daarna gaat u R (wit-rood/
blauwe rechthoek).
(Links ziet u een glazen gebouw van Thermes des
Spa).
Voorbij dikke keien volgt RD de asfaltweg
omhoog. Aan de rotonde gaat L (niet de twee
inritten). Negeer zijweg links en loop RD tussen 2
witte huizen door en loop dan langs het
parkeerterrein van vakantiepark Sol Cress.
7. Waar de asfaltweg naar links buigt, gaat u bij
afsluitboom RD (wit-rood) over het bospad. (Links
ziet u hier een kerkhof). Aan de brede bosweg gaat
u bij wandel infobord L. Meteen daarna gaat u R
(GR 15/wit-rood) over het brede bospad. Negeer
zijpad rechts. Aan de kruising gaat u RD (witrood). Negeer bospaadje rechts en 5 m verder
gaat u aan de 3-sprong R (wit-rood). Negeer
volgende zijpad rechts en loop RD (wit-rood)
omlaag door het dennenbos. Beneden aan de Tsplitsing bij bruin bordje gaat u L (Sentier).
Negeer zijpad scherp links omhoog. (Rechts
beneden stroomt een beekje). Na geruime tijd,
waar u rechts beneden een meertje ziet, gaat u
schuin R (wit-rood) omlaag.
8. In de hoek bij schuilhut, een mooie pauzeplek
na 14,5 km, gaat u R en ga dan L licht omhoog.
Meteen daarna gaat u L over de brede bosweg.
Aan de 3-sprong bij zitbank en wandel infobord
gaat u bij afsluitboom RD. Aan de ruime Tsplitsing gat u bij afsluitboom R (wit-rood) over
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het brede bospad. Het pad buigt naar links en
negeer zijpad rechts. Na 30 m gaat u aan de 3sprong L omhoog door het naaldbos. (U verlaat
hier de wit-rode route). Aan de Y-splitsing gaat u R
(groen ruit) verder omhoog. (Het is een lange klim,
dus doe rustig aan). Bijna boven aan de ruime 3sprong gaat u RD omhoog. Negeer zijpaden. (
U passeert bij dikke boom een zitbank, een mooie
pauzeplek na 16,2 km lopen).
Aan de kruising gaat u RD richting stenen huisje.
Aan de 3-sprong bij het stenen huisje gaat u RD.
9.
Negeer zijpad rechts en dan buigt het pad
links omlaag. Na 50 m gaat u aan de kruising RD
omlaag. Negeer zijpad links en volg RD (groen)
omlaag. Aan de 3-sprong voor naaldbos gaat u
RD. (U verlaat hier groen). U passeert een open
stuk bos met mooi uitzicht. Volg verder het pad
omlaag. Negeer zijpaden.
Aan de T-splitsing
voor naaldbos gaat u L door de holle weg
omlaag. Volg de veldweg met rechts prachtig
uitzicht. Aan de 3-sprong gaat u RD over de
brede grindweg. Aan de 3-sprong bij zitbank gaat
u RD de asfaltweg omlaag. Negeer zijwegen en
volg de weg omlaag richting ruïne. Steek de
doorgaand weg en de parkeerplaats over en via
brug steekt u het riviertje Hoëgne over. Meteen
na de brug gaat u RD over het grindpad.
10.
Na 30 m vóór ijzeren hek en rots gaat u
scherp R het smalle pad steil omhoog. (U begint
nu aan de klim naar de ruïne). Aan de 3-sprong,
met rechts een diepe afgrond, gaat u scherp L
omhoog langs een rotspartij. Boven aan de Tsplitsing gaat u R en volg nu geruime tijd dit pad.
Aan de omgekeerde Y-splitsing gaat u scherp L
(wit-rood) verder omhoog.
Boven aan een 3sprong gaat u RD (wit-rood). Aan het eind komt u
bij de ruïne van Chateau de Franchimont, die u
tegen betaling kunt bezoeken.
(U kunt rechts de stenen trappen op lopen naar het
restaurant en terras).
Met uw gezicht naar de ruïne gaat u L het
grindpad omlaag. U loopt onder langs de ruïne.
Aan de 3-sprong gaat u L omlaag. Meteen daarna
gaat u L (wit-rood) verder omlaag. Beneden gaat
u R over de asfaltweg. Aan de T-splitsing gaat u L
terug naar het beginpunt.
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