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Tijdens deze echte Ardennentocht  met flinke hellingen wandelt u over mooie paden naar de bekende 
bronplaats Spa.  Hier is een leuk parkje en een brasserie. De terugweg gaat door bossen en passeert u o.a 
een  meertje De wandeling wordt afgesloten met een klim  naar de ruïne van Chateau de Franchimont, die 
schitterend op een rots is gelegen. Ook hier is een brasserie.  Neem voldoende drinken mee.  Onderweg 
passeert u enkel zitbanken en twee schuilhutten. 
  

U kunt ook alleen maar tot Spa lopen en dan het leuke stadje bezoeken. Met de trein gaat u dan terug naar 
Magné/Franchimont. Na 7 minuten komt u dan bij station Franchimont, de eerste halte. Wilt u terug lopen 
via de ruïne van de hoogteburcht, ga dan bij de spoorweg R. Na 100 m aan de 3-sprong steekt u L via brug 
de Hoëgne over.  Ga dan verder bij **** in punt 9. De trein vanuit Spa vertrekt 20 m voor het hele uur.  
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Startadres: Parkeerplaats, die  gelegen is tegenover het Instituut Saint-Roch (Marché 2. Theux-Marché) en 
links naast de  Chapelle Saint-Nicolas,  Marché 2 Theux-Marché. Dit is vlak links  na 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 Institut Saint Roch Theux 
en uw gezicht naar de met breuksteen gebouwde 
Chapelle Saint-Nicolas (1739) gaat u L en u steekt 
meteen de spoorweg en meteen daarna de 
Hoegne over.  Meteen daarna gaat u L het asfalt-
voetpad langs de doorgaande weg omlaag met 
links de beek   
 

(Links aan de overkant van de beek ziet u het 
bijzondere torentje van de schhol/(voormalig) 
internaat).  
 

Na 200 m gaat u L en via brug steekt u de Wayai 
over. Vlak daarna voor de spoorlijn gaat u R over 
de grindweg met links de spoorlijn/treinstation 
Franchimont en rechts  garages.  Aan de 3-
sprong bij picknickbank gaat u bij verbodsbord L 
het grindpad  omlaag, dat na 250 m een asfaltweg 
wordt, met rechts de Wayai. Na 400 m steekt u R 
via brug weer de Wayai over en loop RD. Negeer 
meteen twee zijwegen links. Boven aan de 
doorgaande weg gaat u L over het trottoir 
omhoog. 100 m verder tegenover huisnr. 39 en bij 
huisnr. 38 gaat u bij verbodsbord via nauwe 
doorgang schuin R het “rotspad” omhoog met 
links beneden de doorgaande weg.  Na bijna 100 
m buigt boven het pad naar links en meteen 
daarna gaat u aan de Y-splitsing R over het pad 
dat boven door de flank van de boshelling loopt.  
Na bijna 200 m aan de 3-sprong, met links een 
pad steil omhoog, gaat u RD omlaag richting 
ijzeren hek van weiland.  Volg nu geruime tijd het 
mooie bospad met 200 m verder rechts beneden 
het beekje genaamd Targnon. Na bijna 600 m gaat 
boven aan de grindweg L (geel-rood). Volg tot 
nader order de geel-rode markering.  
 

2. Na bijna 100 m gaat u boven in het dorp Spixhe  
aan de 4-sprong bij grindpleintje met zitbanken 
en picknickbank L (Chemin de la Croix Noire) de 
asfaltweg omlaag. 100 m verder, meteen voorbij 
huisnr. 6,  gaat u R  het brede graspad omlaag. 
Steek beneden de asfaltweg over en loop bij 
verbodsbord RD (Chemin du Chivrou) de smalle 
asfaltweg omlaag.  Na 150 m gaat u aan de 3-
sprong, bij rode water- brandweerkraan, R (geel-
rood) de asfaltweg omhoog, die bijna 100 m 
verder bij aardig optrekje een stijgende veldweg 
wordt. Volg nu geruime tijd RD de stijgende 
veldweg, die na 300 m een dalende veldweg/pad 
wordt, met rondom mooi uitzicht.   
 

(Kijk omhoog lopend na 100 m even achterom en u 
ziet de ruïne/hoogteburcht waar u aan het eind van 
de wandeling langs komt).  

 

Na 700 m gaat u beneden bij afsluitboom RD 
(geel-rood) de grind- veldweg omhoog en u steekt 
meteen het beekje Rau de Turon, dat hier rechts 
door het weiland stroomt, over. Na bijna 200 m 
wordt de veldweg in het dorp Hestroumont een 
stijgende asfaltweg.  Aan de 3-sprong gaat u RD 
(geel-rood) omhoog en u passeert enkele mooi 
huizen. Na 300 m gaat u boven aan doorgaande 
weg R (geel-rood). Na 150 m gaat u L (Chemin de 
Rohaimont) de smalle doodlopende asfaltweg 
omhoog.  Na 400 m gaat u aan de 4-sprong bij 
breed ijzeren hek L (gel-rood/geel kruisje) de 
smalle asfaltweg omhoog. Bijna 150 m verder  
passeert u rechts  inrit van woning (nr.1) en volg 
verder de veld-grindweg omhoog met links mooi 
uitzicht.  Na ruim 300 m gaat u aan de 3-sprong 
bij afsluitboom en verbodsbord RD (geel-rood)  
de bosweg omhoog.   
 

3. Let op! Na bijna 100 m, waar de bos- 
grindwegweg naar links buigt, gaat u bij beuk R 
het (gras)pad omhoog.  (U verlaat hier de geel-rode 
markering).  Na 200 m buigt het pad links verder 
omhoog. Bijna 50 m verder gaat u aan de 3-
sprong R het graspad verder omhoog. Bijna 200 
m verder gaat u aan de 4-sprong L het smalle 
(grind)pad omhoog.  Na 100 m aan de volgende 4-
sprong gaat u R de bosweg omhoog. Let op! 
Omhoog lopend gaat u na 200 m L over het 
(smalle) bospad met links een rij beuken.  Na 300 
m gaat u aan de kruising RD verder over het 
dalende smalle pad. Beneden aan de T-splitsing 
gaat u R de bosweg omlaag. Negeer zijpaden en 
volg het dalende bospad.    
 

4. Na 250 m, voorbij afsluitboom en vlak voor de 
doorgaande weg, die hier een bocht maakt, gaat u  
bij volgende afsluitboom scherp L (wit-rood-zwart 
extra trail) het bos- grindpad omlaag, dat u 
geruime tijd RD volgt. Na 500 m aan de 3-sprong, 
waar het brede )pad naar links buigt, gaat u RD 
(zwarte pijl extra trail) het bos- grindpad omlaag.  
Aan de T-splitsing gaat u R (wit-rood/zwarte pijl 
extra trail) het pad omlaag, dat na 250 m links 
omlaag buigt en een stenig dalend pad wordt. 
Beneden aan de doorgaande weg   in Marteau/ 
Spa gaat u R. Meteen daarna aan de grote 4-
sprong steekt u L  heel voorzichtig de 
doorgaande weg over en loopt u  bij brug over de 
Wayai over de doodlopende asfaltweg langs 
huisnr. 105. Aan het eind van de asfaltweg gaat u 
RD over het pad.   
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Aan de doorgaande weg gaat u L onder het 
spoorwegviaduct door.  Meteen na het viaduct 
gaat u L (geel-rood) de kasseien- grindweg 
omhoog met links de spoorlijn.   
 

5. 100 m verder bij afsluitboom en verbodsbord 
loopt u het bos in en volg nu geruime tijd RD 
(geel-rood) de stijgende bos– grindweg, die 
enkele bochten maakt. Omhoog lopend gaat u na 
700 m aan de 3-sprong R (geel-rood) het bospad, 
dat enkele bochten maakt, omhoog.  (U verlaat nu 
even de grind-bosweg). 300 m verder boven aan de 
4-sprong bij schuilhut, een prima pauzeplek na 
8,7 km, loopt u rechts RD langs de schuilhut. (U 
verlaat geel-rood). Meteen daarna aan de 3-sprong 
gaat u RD de bos- grindweg, die u eerder verlaten 
heeft,  omhoog.  Na 200 m gaat u R het bospad 
omlaag richting Pavillon Bernard. Na 50 m komt u 
rechts bij het rijksmonument Paviljoen Bernard.   
 

(Félix Bernard was een Luikse dichter die in 1903 in 
Spa overleed. Dit rijksmonumentaal paviljoen werd in 
opdracht van zijn moeder ter nagedachtenis aan hem 
gebouwd). 
 

Let op! Loop nu aan de achterkant van het 
Pavillon  RD het smalle paadje zigzaggend door 
de boshelling omlaag en een eindje verder ziet u 
rechts boven weer het Pavillon. Beneden aan de 
bosweg gaat u L (geel-rood/blauwe rh).  Na 150 m 
aan de 4-sprong bij zitbank gaat u RD (geel-
rood/blauwe rh) over de grind- bosweg. Negeer 
zijpaadjes. Na 500 m gaat u aan de Y-splitsing L 
(geel-rood) omhoog. Ruim 400 m verder gaat u 
beneden aan de 3-sprong RD (geel-rood/blauwe 
rh) en u passeert meteen links een rode 
brandweerkraan en rechts een boomkruisje. Aan 
de omgekeerde Y-splitsing gaat u RD (geel-
rood/blauwe rh) verder omlaag. Voorbij 
afsluitboom en bij groot wit ‘vakwerkhuis’ gaat u 
RD de brede grindweg omlaag. Negeer zijpaden. 
Beneden bij verkeersspiegel gaat u RD de 
asfaltweg omlaag. Meteen daarna, waar de 
asfaltweg naar rechts buigt, gaat u RD tussen de 
paaltjes door de grindweg en u loopt het in 1758 
aangelegde Parc de Sept Heures binnen. 
 

6. Voorbij stenen zuilen gaat u bij fontein L over 
de brede grindweg met rechts beneden de 
fontein.    
 

(Een eindje verder passeert u rechts de buste van 
schilder D. Jacobs (1887-1903) en het paviljoen 
Marie Henriette. Links bij minigolfbaan staat het grote 
beeld van de grote componist Meyerbeer, die hier 
van 1829 tot 1860, in het park regelmatig inspiratie 
kwam opdoen.   
 

50 m voorbij de links gelegen brasserie. het  
monument van de Wapenstilstand (1925), de 
windmolen en vlak vóór de tandradbaan en de 
mineraal waterbron Marie Henriette (zie infobord)  
gaat u L en loop de stenen trap omhoog met 
rechts de tandradbaan.  
 

(Hier tegenover de kabelbaan ligt het prachtige 
gebouw van de galerie Leopold II, waarin een 
restaurant is gehuisvest. Als u hier RD loopt, dan 

komt in het centrum van Spa.  U komt dan bij het 
plein genaamd Place du Monument waar een groot 
oorlogsmonument staat. Hier aan het plein (Place du 
Monument) ligt ook een broodjeszaak (met terras) 
van de bekende Waalse keten Point Chaud.   
 

Als u aan de doorgaande weg L gaat, dan komt u 
meteen langs  het grote mooie monumentale 
voormalig badhuis/Bains  (1868-2003) en het grote 
Casinogebouw met de mooie tuin. Als u dan nog 
even RD loopt, dan komt bij de “pouhon Pierre le 
Grand” (16e eeuw), de beroemdste bron van Spa, die  
te bezoeken is. Hier ligt ook het VVV.  
 

Degene, die met de trein terug gaat hier aan de 
doorgaande weg R. Na 300 m aan de rotonde gaat u 
L (Rue de la Gare) en na 100 m komt u bij station).  
 

Loop zigzaggend naar boven.  
 

(U kunt ook met tandradbaan naar boven gaan. Ga 
dan boven R over het pad met links het glazen 
gebouw/thermen. Volg dit pad, dat naar links buigt,  
tot aan de asfaltweg, die RD omhoog loopt. Ga dan 
verder bij **** in dit punt). 
 

Aan de 3-sprong bij zitbank gaat u R en loop 
onder de tandradbaan door (tunnel).   Net voor de 
volgende tunnel gaat u scherp R (wit-rood) de 
trappen omhoog.  Boven gaat u na 30 m scherp L 
(wit-rood) het bospad omhoog.  
 

(Als u hier 10 m RD loopt, dan heeft u rechts mooi 
uitzicht over Spa o.a. op de Église Saint Remacle 
(circa 1880)).  
 

Bij stalen zitbank met mooi uitzicht gaat u scherp 
L omhoog. Vlak  daarna aan de T-splitsing voor 
glazen gebouw van Thermes des Spa/kuurbaden, 
die op de UNESCO-werelderfgoedlijst staan als 
onderdeel van de historische kuuroorden van 
Europa, gaat u R (wit-rood/blauwe rh). 50 m 
verder wordt de grindweg en stijgende asfaltweg  
met links het grote kuuroord. Negeer zijpad 
rechts. **** Boven aan de rotonde, met links de 
grote parkeerplaats van de Thermen, gaat u RD 
(wit-rood/Spaloumont) de asfaltweg omhoog.  
Aan de 3-ruime sprong bij Mariabeeld gaat u RD  
(Spaloumont) en u loopt tussen 2 witte huizen 
door en loop dan langs het grote parkeerterrein 
van opvangcentrum 5Vasta  
 

7. Aan de 3-sprong gaat u RD en meteen daarna, 
waar de asfaltweg links omlaag buigt richting 
ingang kerkhof,  gaat u bij afsluitboom en 
verbodsbord schuin R (wit-rood) de bosweg 
omhoog met even verder links aan de bosrand 
het kerkhof van Spa. Na 100 m aan de 3-sprong 
bij wandelinfobord gaat u L. Meteen daarna aan 
de 3-spong gaat u R (GR 15/wit-rood) de bosweg 
omlaag. Negeer zijpaden en blijf de dalende 
bosweg RD (wit-rood) volgen.  
 

(Na ruim 400 m passeert u links bij 3-sprong een 
picknickbank).  
 

Na 1 km gaat u beneden aan de T-splitsing L 
(Sentier du fond Mignol/wit-rood) verder omlaag.  
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Na 200 m aan de omgekeerde Y-splitsing gaat u 
RD (wit-rood). Na ruim 300 m gaat u  schuin R 
(wit-rood) omlaag.   
 

8.  Beneden aan de 3-sprong bij schuilhut, een 
mooie pauzeplek na 14,5 km, gaat u R  met rechts 
het meertje Étang de Chawion en links het beekje  
Rau de Chawion, dat door het meertje stroomt. 
Bij de boswachter hut  gaat u  L (wit-rood) 
omhoog.  Meteen daarna gaat u L (wit-rood) de  
bosweg omlaag. Na bijna 200 m aan de 3-sprong 
bij zitbank en wandelinfobord gaat u RD (wit-
rood). Ruim 50 m verder aan de T-splitsing gaat u 
bij afsluitboom R (wit-rood/GR5) over het licht 
stijgende pad. Na 200 m buigt het pad bij vijver en 
infobord links omhoog en negeer dan meteen 
zijpad rechts. 30 m verder gaat u aan de 3-sprong 
L/RD door het naaldbos omhoog. (U verlaat hier de 
wit-rode route). Na bijna 200 m gaat u aan de Y-
splitsing R (groene ruit) verder omhoog. (Doe 
rustig aan, het is een lange pittige kuitenbijter).  Na 
ruim 600 m, bijna boven, gaat  u aan de 3-sprong 
RD nog even omhoog.   
 

(Na bijna 100 m passeert u links bij de eik (1864) 
genaamd Chêne de la Vierge  een zitbank, een 
mooie pauze- uitpufplek  na 16,2 km lopen. Aan de 
eik hangt een Maria “kapelletje’).   
 

Na 200 m gaat u aan de kruising RD richting 
stenen huisje.  Aan de 3-sprong bij de 30 m hoge 
sequoia/mammoetboom en het stenen huisje gaat 
u RD.   
 

(Deze sequoia is in de jaren zeventig van de vorige 
eeuw hier geplant als 30 cm hoge den. De boom is 
genoemd naar Michel Counotte de boswachter uit 
Staneux, die hier tussen 1975 en 2013 als 
boswachter werkzaam was. 
 

Meteen na het huisje staat links een picknickbank en 
een boskruis). 
 

9. Negeer zijpaden en volg het pad, dat een 
dalend pad wordt. Na 300 m gaat u aan de 4-
sprong RD (groene ruit) omlaag. Aan de 3-sprong 
loopt RD (groene ruit) verder omlaag.  Aan de 
volgende 3-sprong gaat u RD over het pad dat 
naar links buigt.  (U verlaat hier de groene ruit). 
Negeer zijpaden en volg RD het dalende pad, dat 
een steil dalend pad wordt.  
 

(300 m verder bij wilduitkijkhut heeft u voor u mooi 
uitzicht).   
 

Na 500 m gaat u aan de T-splitsing L de holle 
bosweg omlaag, die 150 m verder voorbij 
afsluitboom, een veldweg wordt met even verder 
rechts prachtig uitzicht o. a. op de ruïne.  Aan de 
3-sprong gaat u R de grindweg omlaag.  Aan de 
3-sprong bij zitbank in Marché gaat u RD de 
asfaltweg omlaag. Negeer zijwegen en volg de 

dalende asfaltweg met na 200 m voor u de ruïne 
van de hoogteburcht. Steek na bijna 600 m de 
doorgaande weg over en via brug steekt u het 
riviertje Hoëgne over. **** Meteen na de brug gaat 
u RD over het grindpad met links een grote 
parkeerplaats en rechts grasland.   
 

10. Let op! Circa 10 m, voorbij einde 
parkeerplaats, gaat u R het smalle pad steil 
omhoog met rechts een zeer steile afgrond. (U 
begint nu aan de klim naar de ruïne).  Na 100 m gaat 
u aan de 3-sprong scherp L het trappenpaadje 
omhoog. Vlak daarna boven aan de T-splitsing 
gaat u R. Na 50 m gaat aan de Y-splitsing L het 
smalle pad omhoog en u loopt parallel aan het 
rechts beneden gelegen pad. 200 m verder gaat u 
aan de omgekeerde Y-splitsing, waar de twee 
paden weer samenkomen, RD. 100 m verder gaat 
u aan de omgekeerde Y-splitsing scherp L (wit-
rood) verder omhoog. Na 300 m gaat u aan de 3-
sprong RD (geel-rood) verder omhoog.  Na 200 m 
komt u bij de ruïne van Chateau de Franchimont, 
die u tegen betaling kunt bezoeken.   
 

(U kunt rechts de stenen trap omhoog lopen naar de 
brasserie met terras. (Open wo t/m zondag). Hier 
heeft u mooi zicht op de ruïne.   
 

Het kasteel van Franchimont  is in de 11e eeuw 
gebouwd op een rots met uitzicht op drie valleien. 
De hoogteburcht was  één van de 12 versterkingen, 
die gebouwd zijn, nadat de bisschop van Luik de 
wereldlijke macht kreeg in een deel van zijn bisdom. 
Het moest Luik langs de oostzijde beschermen. 
Aanvankelijk was het niet meer dan een kazerne. De 
grootste uitbouw vond plaats in de 16e eeuw. Kort 
nadien was de artillerie zodanig verbeterd, dat het 
kasteel beschoten kon worden uit de omliggende 
heuvels; bijgevolg verloor het zijn militaire rol.  
 

De burcht is omringd door een artilleriewal uit de 16 
eeuw. De kazematten en hun ondergronds 
gangenstel zijn zeker een bezoek waard. Toen 
kasteel de zetel was van het markgraafschap 
Franchimont, deed het o.a. dienst als gevangenis. 
Onder de Franse bezetting (1794-1815)  werd het 
kasteel tot nationaal bezit verklaard en verkocht). 
 

Met uw gezicht naar de ingang van de ruïne gaat 
u L het betonnen- grindpad omlaag met rechts de 
ruïne. Aan de 3-sprong, einde ruïne, gaat u L 
(geel-rood) de grindweg/pad omlaag. Beneden, 
waar u zicht heeft op het mooie torentje van de 
kapel van de school/(voormalig) internaat, gaat u 
R over de asfaltweg. Meteen daarna aan de 
doorgaande weg gaat u L omlaag en u komt 
meteen bij de Chapelle Saint-Nicolas 
(1739)/voorkant school waar de  parkeerplaatsen 
zijn. 

 
Samenstelling route: Jan Nobbe.                                                         
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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.   


