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Op slechts 40 min. autorijden van de grens bij Eijsden ligt midden in de Ardennen de bekende bronplaats 
Spa. Deze wandeling kunt u combineren met wandeling 470 tot een prachtige dagtocht van 22,6 km.  Beide 
routes hebben veel hoogteverschil maar de hellingen zijn niet pittig en steil. 
 

Tijdens deze schaduwrijke wandeling wandelt u door prachtige loofbossen, langs leuke bergbeekjes en 
bekende bronnen.  Ook passeert u mooie gebouwen en optrekjes.  Er zijn vele zitbanken en u passeert ook 
twee  restaurantjes.  
 

Startadres: Gemeentehuis van Spa, Rue de l’Hotel de Ville 44.  Spa. 
U kunt gratis parkeren tegenover het gemeentehuis op het parkeerplein Place du Perron. 
 
U kunt ook starten bij restaurant Source de Barisart, Rue de Barisart 295, Spa en dan na 7 km in pauzeren 
in het centrum van Spa. Start dan bij punt **** 3. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

10,06 km  2.30 uur  234 m  280 m 
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471. SPA 10 km – (22,6 km) 
 

1. Met uw rug naar de ingang van het 
gemeentehuis (1768) gaat u R.  Aan de Y-splitsing 
bij glazen piramide gaat u R/RD over de 
eenrichtingsweg.   
 

(Als u hier L (Rue Jean Gerardy) over de klinkerweg 
gaat  met links de glazen piramide,  dan komt u  vlak 
daarna aan de doorgaande weg   voor de glazen 
uitbouw, waarin de Dienst voor Toerisme huist en 
waar het beeld van tsaar Peter de Grote voor de deur 
staat.  Via de Dienst voor Toerisme kunt u de bron 
“pouhon Pierre le Grand” (16e eeuw), de beroemdste 
bron van Spa bezoeken (kosten 1 euro). U kunt er 
het water met uitgesproken ijzerachtige smaak direct 
van de bron proeven.  De bron heeft zijn naam te 
danken aan de genezing van de Russische tsaar 
Peter de Grote, die in 1717 een bezoek bracht aan 
Spa. In het toeristenbureau hangt het 9 m lange 
schilderij “Het Gulden Bad” uit 1894 waarop 91 
bekende bezoekers van deze bron staan. Zeker even 
binnenlopen). 
 

Negeer zijweg rechts. Aan de grote 5-sprong 
steekt u RD via zebrapad de doorgaande (Rue 
Royal) over en ga dan R met even verder links het 
grote Casino-gebouw met de mooie tuin en even 
verder het mooie grote monumentale voormalig 
badhuis/Bains  (1868-2003). Voorbij het badhuis 
steekt u RD het zebrapad over en loop RD.  
 

(Rechts aan de overkant van de doorgaande weg ziet 
u het grote oorlogsmonument dat tevens een 
herinnering is aan de  het 4e Regiment Lanciers, dat 
sinds het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog in 
1944 in Spa verblijft).  
 

Na 50 m gaat u L (Place du Monument) over de 
klinkerweg/voetgangerszone met links horeca/ 
terrassen en rechts in het parkje een groot  
oorlogsmonument. Aan het einde van de 
klinkerweg/voetgangerszone steekt u bij  
waterfonteintje via oversteekplaats de twee naast 
elkaar liggende wegen over en ga dan L (Place 
Verte) over het trottoir met links 
parkeerplaatsen/rij bomen. Blijf de weg volgen, 
die na 100 m naar rechts buigt en dan Rue Collin 
Leloup heet.  Aan de 3-sprong gaat u RD. Let op! 
Meteen daarna bij huisnr. 41 gaat u R (Rue de 
Thier).   
 

2. Meteen daarna aan de 3-sprong gaat u R/RD  
(Escalier de Thier) en loop bij huisnr. 8 het stenen 
trappenpad omhoog. Boven bij  ijzeren hek gaat u 
L over de kasseienweg.  Aan de 3-sprong gaat u 
RD omlaag en loop onder het lage spoortunneltje 
door. Voorbij huisnr. 17 gaat u R (Sentier du 
Freuheux) het stenen trappenpad  omhoog   
 
 
 

 
Boven aan de trap gaat u RD de smalle asfaltweg 
omhoog. Voorbij volgend stenen trapje loopt u 
RD over de grindweg, die een eind verder een 
smal grindpad wordt. Boven aan de asfaltweg 
gaat u L omhoog en u passeert enkele aardige 
optrekjes. Na 200 m, tegenover een wel zeer 
aardig optrekje, gaat u  L (Chemin du 
Barychamps/wit-rood) de eenrichtingsweg 
omlaag. Negeer omlaag lopend trappenpad links 
omlaag en u passeert een leuk vakwerkhuisje.  
Beneden aan de doorgaande weg gaat u R (rood-
wit/groene rechthoek/rue de Barisar)  omhoog.   
Na 50 m gaat u R en loop meteen daarna bij 
verbodsbord en met rechts de ingang van Le 
Domaine des Sorbiers RD (Promenade de 
Walgue) de doodlopende grindweg omhoog, die 
een stijgend bospad wordt. Negeer zijpaden.    
 

3. Na 700 m bij huisnr. 4 gaat u RD over de smalle 
asfaltweg. 100 m verder bij dikke eik en 
verbodsbord gaat u L  (rood-wit/blauwe 
pijl/groene rh) het grind- bospad langs huisnr, 3 
omlaag.  Na 300 m gaat u aan de  3- sprong L 
(rood-wit/blauwe pijl/groene rh) verder omlaag. 
Steek na 100 m via knuppelbruggetje het beekje 
over en ga dan meteen L het bospad omhoog. 
Even verder bij woning verlaat u het bos en volg 
het stijgende graspad met links achtertuinen. Aan 
de T-splitsing voor groot (logeer)gebouw horend 
bij Domaine de Mambaye gaat u L (blauwe rh) de 
smalle asfaltweg omlaag.  Negeer zijwegen.  
 

(Na 200 m ziet u de rechts boven villa Zen, die 
gelegen is op Domaine de Mambaye).  
 

Beneden steekt u het beekje Ruisseau de Pendu 
over. Vlak daarna aan de T-splitsing gaat u R 
langs huisnr. 220 de asfaltweg omhoog.  Na 300 
m **** gaat u voor restaurant Source de Barisart 
bij elektriciteitspaal nr. 613/00220 R over het 
smalle pad richting Source. U komt bij de bron 
Barisart, die voor het eerst in 1438 werd genoemd 
en die nu bij het restaurant is gelegen en waar 
een zitbank staat.   
 

4.  Loop nu bij de bron RD omhoog. Vlak daarna 
boven aan de 3-sprong met links een grote steen 
met plaquette gaat u RD omhoog. (U kunt hier L 
naar het restaurant lopen met het mooie terras). 
Even verder steekt u het knuppelbruggetje over 
en volg het stijgende bospad met rechts de beek 
ruisseau Meyerbeer. Negeer (verdwenen) 
bruggetje rechts naar ingang van ijskelder (1880). 
Steek het volgende knuppelbruggetje over. 
Meteen daarna  aan de T-splitsing gaat u R 
(Promenade Meyerbeer/groene rechthoek) verder 
omhoog.   
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(Meyerbeer was een bekend musicus en van 1829 
tot 1860 geregeld bezoeker van Spa).   
 

Steek 100 m verder R de houten brug over en ga 
dan meteen L (groene rh) het bospad langs de 
zitbank omhoog met links de beek. Steek na 250 
m de volgende knuppelbrug over en volg verder 
het stijgende bospad met rechts de beek. Na 150 
m passeert u een zitbankje, ga het 
knuppelbruggetje Le Pont de la Chevre  over en 
volg verder het stijgende pad met links de beek.  
100 m verder, einde ruig pad, loopt u via houten 
knuppelpad verder omhoog. Steek 150 m verder 
bij zitbank, een genietplekje, de beek over en loop 
de van “rotsen” gemaakte trap (“de trap van de 
profeet”) omhoog. Meteen daarna bij volgende 
zitbank loopt u RD verder omhoog met rechts 
beneden de beek. Voorbij volgende zitbank  gaat 
u R (groene rh)  verder omhoog. Steek na 50 m 
via betonnen bruggetje de beek over en loop bij 
zitbank RD (groene rh) verder omhoog. Na 50 m 
steekt u L (groene rh) de volgende betonnen brug 
over en loop RD verder omhoog.  
 

5. Bij restaurant La Géronstère, een mooie 
pauzeplek met terras,  gaat u meteen voorbij het 
terras bij rij stenen palen en bij houten leuning L 
de trapjes omlaag en u komt bij de Fontaine de la 
Geronstere, waar u beneden langs kunt lopen.  
 

(De bron werd in 1559 voor het eerste genoemd. In 
de 17e eeuw werd de bron druk bezocht. Tsaar Peter 
de Grote zou hier genezen zijn van maag en 
dramklachten).   
 

Loop aan de andere kant de trapjes omhoog. 
Boven aan de grindweg gaat u L en steek bij 
wandel infobord RD de parkeerplaats over. Steek 
aan het einde van de parkeerplaats  schuin R de 
asfaltweg (Route de Berinzenne) over richting 
bospad.  Loop dit bospad omhoog langs het 
infobord.  Volg geruime tijd het stijgende bospad 
dat na 300 m een stijgende grind- bosweg wordt.  
Na ruim 500 m gaat u boven aan de kruising L 
over de smalle asfaltweg.  Na 150 m gaat u aan de 
4-sprong L het graspad met rechts een beekje 
omlaag. Volg geruime tijd het dalende bos- 
graspad. Na 750 m gaat u beneden aan de 
asfaltweg R omlaag.   
 

6.  Na 100 m, meteen voorbij brug en bij bord 
“Rau du Pendu”  gaat u L (groene rh) het bospad 
omlaag richting Pouhan Pia met links het beekje 
Ruisseau du Pendu. Na 100 m passeert u een 
schuilhut en de bron Pouhon Pia, de laatste bron 
van deze wandeling en volg het dalende pad 
langs de beek.  
 

(Het water van de bron is afkomstig  van het Veen 
van Malchamps en is ijzer- kolzuurhoudend). 

Ruim 300 m verder steekt u via houten brug de 
beek over en volg verder het dalende bospad.  
300 m verder voorbij volgende brug gaat u de 
doorgaande weg omlaag. (U verlaat hier de groene 
rh). Na 250 m gaat u aan de ruime 5-sprong, met 
links een schuilhut met zitbank, RD. 10 meter 
verder gaat u schuin R (blauwe rechthoek) over 
het pad.  Meteen daarna aan de Y-splitsing gaat L 
(blauwe rechthoek) met links een hoge haag.  Aan 
de 3-sprong bij zitbank en rond tafeltje gaat u R 
(blauwe rechthoek) over het smal grindpad met 
rechts afrastering van weiland. Vlak daarna buigt 
het pad links (blauwe rechthoek) omlaag door de 
bosstrook en een eind verder door het bos.  
Negeer zijpaden.   
 

7. Na 600 m gaat u beneden aan de 4-sprong bij 
asfaltweg R over de grindweg die vlak daarna 
voorbij vakwerkhuis een graspad wordt.  Voorbij  
hoge haag buigt het pad links omlaag. Bij het 
witte kapelletje en waar rechts aan de asfaltweg 
bij spijlenhek in de tuin een grote beer staat, gaat 
u L (wit-rood) de smalle asfaltweg omlaag.  
 

(De Chapelle de la Roche ook wel Chapelle Spailier 
genoemd stamt uit 1792) 
 

Negeer zijweg links omhoog en volg RD (rode 
rechthoek) de smalle asfaltweg verder omlaag.  
 

(Als u bij huisnr. 1  even naar R loopt, dan heeft u  
mooi uitzicht over Spa).   
 

Aan de T-splitsing gaat R  (rode ruit) door de 
lindelaan omlaag. Negeer zijwegen en loop 
geruime tijd RD de asfaltweg omlaag. 
 

(Omlaag lopend passeert u na 300 m links het 
stadion van Royal Spa Renouveau en 50 m verder 
rechts de Waux-hall, een voormalige speelzaal 
(casino) uit 1770. Het gebouw heeft ook nog de 
functie gehad van o.a. militair ziekenhuis, weeshuis, 
stadsmuseum  bibliotheek en school. Zie infobord). 
 

8. Na 700 m gaat u bijna beneden aan de kruising 
bij de Sint Remacluskerk (1880) RD (rue Schaltin) 
omlaag met rechts een oorlogsmonument.  
 

(De kerk (zie infobordje) met de mooie glas-in-lood 
ramen is te bezoeken) 
 

Aan de drukke 5-sprong gaat u L over het trottoir. 
Meteen daarna tegenover huisnr. 5 steekt u R het 
zebrapad over en loop RD. Negeer zijweg links 
(Rue Dagly). U komt weer bij het gemeentehuis. 
Als u iets wilt drinken en eten kunt u het centrum 
inlopen.  Aan de Place du Monument waar u  in 
punt 1 langs bent gekomen, is veel horeca o.a. 
een Point Chaud, broodjeszaak, een bekende  
Waalse keten.

 

Als u de 22,6 km versie loopt, begin dan nu met wandeling 470.   
 

Samenstelling route: Pierre Desfawes. 
 
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.   


