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U kunt kiezen uit 3 afstanden: Wandeling A van 13 km, wandeling B van 8 km of samen een mooie dagtocht 
van 21 km. Tussendoor kunt u lekker eten in het restaurant aan het meer. 
 

Tijdens deze wandeling in de Ardennen wandelt u tijdens route A langs het bergbeekje Soyeuru omhoog.  
Dan door mooie bossen en langs de beek de Wayai, die door Spa stroomt, omlaag.  Na een pauze bij de 
brasserie loopt u tijdens route B omhoog door prachtige loofbossen naar een uitkijkpunt met schitterend 
uitzicht op het stadje Spa.  De routes bevatten veel bos en dus prima geschikt voor warme zomerdagen. 
Onderweg staan enkele zitbanken. De brasserie aan het meer is elke dag geopend vanaf 10.00 uur.  De 
hellingen zijn niet zeer pittig en goed te doen voor de gemiddelde wandelaar.  



  blz 2 van 3 

 

Startadres: Restaurant Le Jardin des Elfes, Route du Lac de Warfa 2 Jalhay – Nivezé (B). 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

21,29 km  5.30 uur  171 m  479 m 
 

 
 

485. JALHAY – Lac de Warfaaz 8 km – 13 km – 21,3 km 
 
wandeling A 13 km. 
 

1.   Met uw rug naar het restaurant gaat u L terug 
naar de kruising en loop hier RD de weg omlaag 
langs het pension. Voorbij huisnr. 1 gaat u bij 
afsluitboom L over het bospad.  Aan de Y-
splitsing gaat u R. (Dus rechts langs het 
grasveldje).  Volg de gele rechthoek op de bomen. 
Voor weilandje buigt het pad naar links langs de 
bron Wellington.  Voorbij de rood/witte slagboom 
gaat u aan de T-splitsing voor 2 huizen R (geel) 
het bospad omlaag.  Steek het beekje de Soyeuru 
over en volg het pad links langs een witte villa 
omhoog.  Boven bij groen hek gaat u L en na 5 m 
gaat u L over het pad en u loopt over de 
voormalige spoorlijn 44  (Chemin de Fere Ligne 
44). 
 

(De Spoorlijn 44 verbond Pepinster met Stavelot. De 
lijn was 36,8 km lang. Sinds 1973 verbindt de 
spoorlijn Pepinster met Spa en is de lijn nog slechts 
12,5 km lang) 
 

Aan de asfaltweg gaat u R en loopt in Nivezé RD 
langs de St. Thérèsia van het Kind Jezuskerk.  
Negeer zijweg links en volg de asfaltweg die door 
het dorp links omhoog buigt.  Aan de 3-sprong bij 
wegwijzers gaat u L richting Sart.    
 

2.   Aan de 3-sprong bij zitbank en huisnr. 41 gaat 
u R en negeer meteen zijweg links.  Na 50 m gaat 
u bij witte slagboom L (groene rechthoek) over 
het bospad.  U komt bij het beekje de Soyeuru dat 
u nu 1,5 km over de rechter oever gaat volgen.  
Let op! Bij dikke kei en hulststruik gaat u niet de 
beek over maar houdt u R aan verder langs de 
beek.  Blijf geruime tijd RD (groene rechthoek)  de 
rechter oever volgen en steek nergens de beek 
over.  Bij bruggetje met 2 slagbomen gaat u L het 
bruggetje over. Negeer meteen zijpad links en 
volg RD het graspad.   Aan de ruime 3-sprong bij 
een geel bord op de boom gaat u L.  Negeer  
privéweg rechts en negeer graspad links.  Aan de 
T-splitsing bij alweer een geel bord gaat u L. 
 

3. Aan de kruising bij zitbank gaat u R over de 
asfaltweg.  Na bijna 100 m steekt u de veldweg 
over en loop bij afsluitboom RD over de bosweg.  
Aan de 5-sprong loopt u RD (blauw). (Dus de 
tweede weg van rechts).  (De route volgend kunt u 
waar de bosweg te modderig is, rechts door het bos 
lopen).  Waar het bos aan de rechterzijde ophoudt 
steekt u het beekje over en volg de veldweg RD 
langs een open stuk.  Negeer breed graspad 

rechts.  Aan de T-splitsing gaat u L over de 
asfaltweg.  Negeer  zijwegen en volg geruime tijd 
de asfaltweg die later een grindweg wordt, RD.  
Aan de kruising bij houten hut gaat u R en volg 
geruime tijd de brede bosweg omlaag. Negeer  
zijweg rechts.  Een eind verder negeert u zijweg 
scherp rechts.  Aan de kruising met weer de 
voormalige spoorlijn gaat u R (groene rechthoek).   
 

4.   Let op!  Na ca. 120 m, waar u links op boom 
“Chemin de Fere Ligne 44” en een groene 
rechthoek ziet, gaat u schuin L het trappenpad 
steil omlaag.  Beneden gaat u rechts langs de 
beek lopen door het bos. (Er is geen pad).  Steek  
het houten bruggetje over en blijf RD lopen langs 
de beek.  U passeert een vlonderbruggetje en 
volg verder de beek.  Via brug steekt u de beek 
over en volg dan verder de linker oever van de 
beek. Bij houten brug en zitbank, een prima 
pauzeplekje na 7 km, gaat u L over de asfaltweg.   
Na 200 m negeert u graspad schuin rechts en 
loopt u RD over de asfaltweg door het bos.  Aan 
de 3-sprong, met scherp links een rood/witte 
slagboom, loopt u RD. (Rechts heeft u hier prachtig 
uitzicht).  Na 20 m gaat u aan de 4-sprong bij 
zitbank R over de asfaltweg. Negeer grindweg 
links en volg de markering van de groene 
rechthoek.   U passeert een boerderij.   
 

5.   Aan de T-splitsing voor enkele huizen gaat u 
R (groen).  Na 50 m gaat u L (groen) de grindweg 
omlaag.  Via bruggetje steekt u de Wayai over en 
volg verder de veldweg.  Aan de 3-sprong neemt 
u het linker pad (groen) steil omhoog.  Na 25 m 
gaat u aan de 3-sprong L (groen). Negeer 
zijpaden en volg zeer geruime tijd het bospad RD.  
Aan de brug aan de Wayai gaat u R (groen) over 
de asfaltweg.  (Rechts voor grot staat een zitbank, 
prima plekje na 10 km).  Negeer zijpaden en loop 
RD de weg omhoog.     
 

6. Steek boven schuin rechts de doorgaande  weg 
over. Bij zitbank gaat L (rode rechtshoek) over 
het bospad.   Boven in het bos gaat u aan de T-
splitsing L de grindweg omlaag.   (Rechts ziet u 
een appartementengebouw).   Na geruime tijd gaat 
u aan de 3-sprong bij afgezaagde boomstronk 
met groene stip L het bospad omlaag.  U passeert 
een bruggetje en loop verder omlaag.   
Beneden bij vijver gaat u het pad schuin R 
(rood/wit staat verder op een boom) omhoog   
Volg geruime het pad door de boshelling.  



  blz 3 van 3 

 

Aan de splitsing bij een rood-wit X op de boom 
gaat u schuin L (rood-wit) het steile paadje 
omlaag.  Steek beneden het houten bruggetje 
over en ga dan L naar het meer.  Bij het meer gaat 
u L over de asfaltweg.  Loop de brug over en volg 
de weg langs het meer tot u weer bij het 
restaurant komt waar u iets kunt drinken of eten.   
 

Wandeling B 8 km 
 

1.   Met uw rug naar het restaurant gaat u L naar 
de kruising en ga dan R over de weg langs het 
meer.  Meteen voorbij het meer neemt u de eerste 
weg R (tussen de paaltjes door) langs het meer.  
Let op!  Waar u na 100 m rechts op een boom een 
bordje met een blauw-witte rechthoek ziet, gaat u  
scherp L het steile bospaadje omhoog.  Neem het 
eerste bospad R (blauw-wit). Na 10 m gaat u aan 
de kruising RD (blauw-wit/rood-wit) richting Spa.  
U passeert een houten brug en volg verder het 
bospad.  Boven aan de doorgaande weg gaat u L.  
Na 50 m steekt u R de weg over en loop het 
bospad omhoog (blauw-wit/rood-wit). Blijf zeer 
geruime tijd het pad volgen en dan passeert u 
aan de rechterkant een mooie villa.   
 

2. Aan de kruising gaat u RD (blauw-wit) langs de 
afrastering.    Volg nu geruime tijd het bospad 
omlaag. Aan de Y-splitsing bij zitbank neemt u  
hier het rechtse pad (rood-wit) licht omhoog.  (U 
verlaat hier de blauw/witte route).  Een eind verder 
gaat u aan de 4-sprong bij houten reling RD 
(rood/wit). (Dus het tweede pad van links).  Negeer 
zijpad links en loop door tot het uitzichtpunt waar 
u schitterend uitzicht heeft op Spa.  Met uw 
gezicht naar de zitbank gaat u R (rood-wit).  Aan 
de ongelijke 4-sprong gaat u L (rood-wit).  Bij 
stenen paviljoen buigt het pad naar rechts (rood-
wit).  Na 100 m gaat u aan de 3-sprong met 
wegwijzers op boom RD omlaag. (U verlaat hier de 
rood-witte route).  Na 40 m gaat u aan de ongelijke 
4-sprong de rechtse weg (05/groene rechthoek) 
omhoog.   
 

3.   Aan de schuine 4-sprong, met boom in het 
midden, gaat u bij geel bord RD (05) over het pad 
dat meteen naar links buigt.  Negeer zijpad rechts 
naar woning en volg het pad omlaag.  Steek de  
asfaltweg over en volg verder het bospad omlaag.  
Aan de volgende asfaltweg voor het  
badengebouw van Spa gaat u L en loop dan RD 
tussen de keien door over het bospad.  Houdt nu 
R aan en u passeert de kabelbaan.  Meteen 
daarna gaat u aan de 3-sprong R vlak langs het 
gebouw.  U loopt door een muurspleet en ga dan 
meteen R via het kasseienpad de stenen trappen 

omhoog. Blijf vlak langs het gebouw lopen tot 
aan de rotonde.  
 

4.   Steek bij de rotonde L de twee zebrapaden 
over en loop dan RD (blauw/groen).  Aan de 3-
sprong bij Mariabeeld gaat u RD (Domain 
Solcress) tussen de twee witte gebouwen door.  
Loop RD langs de parkeerplaats en neem de 
eerste asfaltweg R (groen).  Aan de grote kruising 
bij zitbank RD (rode rechthoek) bij afsluitboom 
over de bosweg.  Aan de 3-sprong volgt u de 
bosweg naar rechts (rood).  Bij gekapt stuk bos 
passeert u een bruggetje en dan loopt u weer het 
bos in.   Aan de ruime kruising bij infobord en 
zitbank gaat u L (Avenue Promenade 
Clementine/rood).    Negeer zijpad links en loop 
RD (rode rechthoek).  De weg maakt een haakse 
bocht naar rechts en dan een scherpe lus naar 
links.   
 

5. Let op!  In deze lus naar links, gaat u R over het 
bospad door een dalletje (geen markering).  Na 
geruime tijd bij dwarspad gaat u R (groen).  
Negeer houten brug rechts en blijf RD door het 
bos lopen.  Aan de Y-splitsing blijft u het rechter 
pad volgen.   Waar het pad ophoudt, loopt u even 
naar links en na 20 m gaat u rechts verder over 
het brede bospad.  Aan het de asfaltweg  gaat u 
R.  Ca. 10 m vóór u  ruime 3-sprong bij bordje 
“Golf” en zitbank gaat L (blauw/Promenade 
Crawheze) over het brede bospad.  Neem het 
eerste brede bospad L (05/blauw) langs de 
groene afrastering.  (Waar het pad te modderig is 
kunt u rechts door het bos lopen).  Aan het eind van 
de afrastering gaat u aan de kruising bij zitbank  
R over de asfaltweg.   
 

6. Steek schuin links de dorgaande weg over en 
ga R (blauw) over het bospad richting Lac de 
Warfaaz.  
 

(De stuwdam werd in 1892 gebouwd om een einde te 
brengen aan de overstromingen van Spa).  
 

Let op! Vlak voordat het pad steil rechtdoor 
omlaag loopt, gaat u scherp L omlaag.   Het pad 
maakt een scherpe lus naar rechts.  Aan de 3-
sprong, waar de blauwe route scherp links gaat, 
gaat u RD verder omlaag.  50 meter verder aan de 
Y-splitsing neemt u het linkse pad (05)  steil 
omlaag.  Blijf rechts aanhouden en loop dan 
omlaag naar het meer. Bij het meer gaat u R over 
de asfaltweg langs het meer.  Aan de 3-sprong bij 
doorgaande weg  gaat u L terug naar het 
restaurant. 

 
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.   


