519. JALHAY – Lac de la Gileppe 6,8 km – 11,7 km – 18,1 km
www.wandelgidsardennen.nl

Tijdens deze pittige Ardennentocht kunt u kiezen uit 3 afstanden. Wandeling A gaat via het dorpje Foyr en
door de bossen naar Brasserie Du Lion waar u iets kunt drinken. Dan naar het mooie stuwmeer Lac de La
Gileppe met de bekende leeuw. Wandeling B gaat door mooie weilanden naar Jalhay en Herbiester. Dan
door de bossen. Neem voldoende proviand en drinken mee. Onderweg staan een schuilhut en enkele
zitbanken. Tussen de twee routes kunt u bij het café van de camping pauzeren en wat eten.
Startadres: Camping – restaurant De La Gileppe, Route de la Gileppe 59, Jalhay (B).
GPS afstand

Looptijd

Hoogteverschil

Totaal omhoog

18,10 km

4.30 uur

142 m

325 m
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519. JALHAY – Lac de la Gileppe 6,8 km – 11,7 km – 18,1 km
Wandeling A 11,7km
1. Met uw rug naar het café gaat u RD over de
asfaltweg. Aan de kruising gaat u RD. Waar de
asfaltweg naar rechts buigt, gaat u L over de
veldweg. De veldweg loopt meteen door een
mooi dal en dan omlaag langs een naaldbos.
Beneden gaat u L over de asfaltweg. U passeert
het plaatsnaambord “Foyr” en volg dan de weg
omhoog. Volg geruime tijd de weg met rechts
mooi uitzicht. Aan de T-splitsing voor huisnr. 3a
gaat u R. Vlak daarna aan de 3-sprong gaat u
weer R. Volg de weg omlaag en neem voorbij
brug de eerste weg R omhoog. Negeer zijweg
links en blijf omhoog lopen. Voorbij het bord
“Einde bebouwde kom Foyr” wordt de asfaltweg
een grindweg. Boven aan de kruising gaat R
(geel) over de asfaltweg. Aan de 3-sprong gaat u
RD (wit-rood op de tweede boom rechts).
2. Neem nu de eerste weg L (wit-rood). De
asfaltweg wordt onverhard en negeer bospad
rechts. Dan loopt de weg door het bos. Volg de
weg omlaag. Aan de kruising bij stenen wegkruis
gaat u RD (wit-rood). Beneden aan de 3-sprong
gaat u L (wit-rood) omlaag.
Steek de beek
Borchene over en loop RD. Negeer meteen
zijpaadje links. Volg het bospad omhoog. Boven
aan de kruising gaat u RD. Volg geruime tijd het
bospad. Aan de brede grindweg voor schuilhut (5
km) gaat u R omhoog. Aan de 3-sprong voor
naaldbos gaat u L over de bosweg. Negeer zijpad
links en volg geruime tijd de bosweg omlaag. Let
op! Beneden ziet u links een weiland. Loop de
weg omhoog en dan passeert u een tweede
weiland.
3. Waar het derde weiland begint, gaat u 10 m
verder scherp R over het bospaadje. (Aan de
linkerzijde hangt een bordje “75 Borchenne”). Volg
dit stenige pad helemaal omlaag. Beneden gaat u
L over de brede grindweg langs de Borchene. U
loopt geruime tijd over de grindweg langs de
beek en dan ziet u rechts een vijver. Ga bij het
eind van de vijver R het graspaadje omlaag. (Dus
links langs de vijver0. Steek de stuw over en aan
de 3-sprong bij infobord gaat u L (wit-rood) over
het verharde pad. U komt bij brasserie Du Lion
die gesloten is.
Loop dan verder naar de
doorgaande weg. Steek deze weg over en ga RD
de grindweg omhoog. Negeer bospaadje rechts
en loop RD langs de afsluitboom. Volg de weg
langs de vangrail omhoog. (Schuin links ziet u al de
leeuw opdoemen, die op de stuwdam staat). Aan
het eind heeft u goed uitzicht op de dam en de
leeuw. Ga hier de stalen trap omhoog.

4. Boven op de dam gaat u R over de links van
de weg gelegen stoep. (Aan de overkant van de
weg staat een stenen zitbank met mooi uitzicht over
het meer (7,8 km). Aan het eind van de stoep gaat
u RD over de asfaltweg langs de vangrail. Neem
na 80 m de eerste weg L (groen). (Na 200 m heeft
u links bij de brug mooi uitzicht op de leeuw). Volg
de weg omhoog en waar de weg bij rotsen naar
rechts buigt, gaat u RD (rood/groen) het pad
omlaag. U loopt nu langs het meer. (Als het water
soms hoog staat kunt u rechts door het bos lopen).
Een eind verder buigt het pad rechts (groen)
omhoog door het bos. Dan daalt het pad en u
loopt langs het lange fjord van het meer. Het pad
buigt naar links (groen/rood) en dan over een
houten trap omhoog.
5. Boven gaat u L over de brede bosweg langs
het fjord. Negeer graspad rechts en volg de weg
omhoog. Aan de 3-sprong bij vliegtuigmonument.
gaat u RD (groen) omhoog. (Hier ligt nog een
stukje metaal van het vliegtuig). Negeer graspad
rechts omhoog. Aan de 3-sprong bij bordje “84”
op de boom gaat u RD (rood/groen). Aan de 3sprong bij wit bord “Tour du Lac” gaat u RD
(rood). Bij wit huis gaat u RD over de asfaltweg.
Na 100 m gaat u schuin L (rood) over het pad.
Volg het pad langs de camping. Aan de Tsplitsing gaat u L over de veldweg en ga dan
verder bij punt 6.
(Degene, die wilt pauzeren en degene die alleen
wandeling A loopt, gaat u R naar de doorgaande weg
en ga dan R terug naar het café.
Wandeling B 6,8 km
Met uw rug naar het café gaat u L langs de
doorgaande weg. Na 100 m gaat u L over de
veldweg en negeer meteen zijpad links.
6.
Aan de 3-sprong bij houten hek gaat u R
(rood) langs een schuur. Aan de T-splitsing gaat
u R (rood) over de veldweg. Aan de asfaltweg
gaat u L. Na 15 m gaat u R over de veldweg en ga
dan meteen L door de witte doorgang het weiland
in. (U gaat nu 8 witte doorgangen volgen). Loop
schuin links het weiland omhoog richting
stroomdraden naar de volgende witte doorgang.
Ga door de doorgang en ga meteen L langs de
doornhaag. (In de verte ziet u al de volgende
doorgang). Buig naar rechts en ga dan door de
doorgang het weiland in.

Loop schuin links door het weiland naar de
volgende doorgang bij de stroomdraden. Ga door
de doorgang en steek schuin rechts onder de
stroomdraden door het weiland over. Ga door de
volgende doorgang en ga dan L over de veldweg.
7. Na 150 m gaat u R door de doorgang en loop
dan RD (rood) langs de doornheg. (U loopt dus
recht op de kerktoren af). Blijf de heg volgen en ga
weer door de doorgang. Steek RD het weiland
over. Let op! Ga niet door de volgende doorgang
maar loop RD langs de afrastering. Dan buigt u
rechts door de laatste doorgang. Aan de Tsplitsing bij de eerste huizen van Jalhay gaat u L
(rood) over de asfaltweg. U passeert een zitbank
en loop verder door het dorp. Bij huisnr. 14 gaat
u L omhoog. Aan de omgekeerde Y-splitsing bij
huisnr. 18 gaat u RD. (U verlaat hier de rode route).
Aan de kruising bij huisnr. 22 gaat u L (geel) over
de veldweg, die u geruime tijd RD volgt met links
uitzicht op een mooi dal. Aan het eind gaat u RD
over de asfaltweg.
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8. Aan de kruising in het dorpje Herbiester gaat u
RD langs huisnr. 46. U verlaat de bebouwde kom
en volg de weg. Aan de Y-splitsing bij wegkruis
en zitbank gaat u R. Volg geruime tijd de weg RD.
Bij schuur loopt u het bos in en negeer twee
zijpaden links. Blijf geruime tijd het hoofdpad
volgen door het bos. Bij hoge afrastering
(privéterrein) buigt het pad naar rechts. Het pad
loopt omlaag door een mooi naaldbos en negeer
zijpad links. Aan de rand van het naaldbos gaat u
aan de kruising L (H123). Negeer zijpaden en
volg het dalende en stijgende hoofdpad. Steek
de brede grindweg over en loop RD over het
bospad. Volg het pad omlaag. An de omgekeerde
Y-splitsing gaat u RD omlaag. Nu volgt een lange
afdaling en negeer zijpaden.
9. Beneden steekt u het beekje over en ga dan
meteen L het brede bospad omhoog. Boven loopt
u RD langs een weiland. Negeer zijweg links
langs een schuur. Volg de veldweg. Aan de
doorgaande weg gaat u R terug naar het café
waar u nog iets kunt eten of drinken.
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