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Tijdens deze pittige boswandeling in de Ardennen wandelt u helemaal om het meer Lac de la Gileppe heen.  
Eerst loopt u langs de zuidkant tot aan Trou Malbrouk. Hier ziet u hoe het water spectaculair uit een 2,5 km 
lange tunnelbuis wordt gespoten.  Aan het eind passeert u de stuwdam met de bekende Leeuw van 
Gileppe.  Van verschillende zijden heeft u mooie uitzichten over het meer.  Deze schaduwrijke route is 
prima geschikt voor warme zomerdagen maar ook mooi in de herfst.  Neem voldoende proviand en drinken 
mee. Onderweg staan enkele schuilhutten en zitbanken. De brasserie aan het eind is altijd geopend maar 
bel altijd voor de zekerheid van te voren. Tel:  003287766269 
 

Startadres: Hotel-Brasserie Du Lion, Route de la Gileppe 48, Jalhay (B). 
(Als het in het weekend de parkeerplaats bezet is, dan  kunt u ook rechts van de weg parkeren).   
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

17,68 km  5 uur  145 m  357 m 
 

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.   
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520. JALHAY – Lac de la Gileppe 17,7 km 
 

1.   Ga rechts van de brasserie over de smalle 
asfaltweg.  Aan de T-splitsing voor vijver gaat u L 
(rood-wit) het bospaadje omhoog.  Vlak daarna 
gaat u aan de T-splitsing R over het bospad langs 
de vijver. Volg geruime tijd het brede pad RD 
(rood-wit) langs de beek Brochenne. Aan de 
kruising met asfaltweg gaat L omhoog.  Voorbij  
slagboom gaat u boven R over de doorgaande 
weg en loop onder het viaduct door.  Aan de 
grote kruising gaat RD. Neem nu de eerste weg R 
richting Hall de Stockage.  Aan de 3-sprong bij 
rood/witte afsluitboom gaat u bij verbodsbord 
RD.  Vóór de hoge toren neemt u de eerste weg R.   
 

(Als u bij de brug  gaat, dan heeft u meteen mooi 
zicht op de Leeuw van Gileppe en op het Lac de la 
Gileppe).  
 

Volg daarna de weg omhoog.  
 

2.  Let op!  Boven waar de weg naar rechts buigt 
(rechts zijn rotsen), gaat u RD (rood/groen) het 
onverharde pad omlaag.  Blijf nu geruime tijd 
langs het meer en fjord wandelen. Het pad buigt  
rechts (rood/groen) omhoog. Aan het eind gaat u  
via houten trap links omhoog.  Boven gaat  u L 
over de brede bosweg langs het fjord.  Het pad 
buigt rechts (rood/groen) omhoog. Negeer  
zijpaden en blijf RD omhoog lopen. Aan de 3-
sprong bij oorlogsmonument gaat u RD (groen) 
omhoog. (Hier is in 1944 een vliegtuig van de RAF 
neergestort).  Aan de 3-sprong gaat RD (rood/83). 
Aan de volgende 3-sprong gaat u verder RD 
(rood/84). Aan alweer een 3-sprong (Tour du 
Lac/rood)  gaat u scherp L (groen) over het 
bospad.  Het pad loopt langs een natuurgebied en 
dan omlaag door het bos (groen).  Beneden 
steekt u via brug de Gelonru over.  Loop de trap 
omhoog en volg het bospad (groen).  Meteen 
daarna aan de T-splitsing gaat u L (groen).    
 

3. Na deze lange klim gaat u boven aan de T-
splitsing L (groen) over de brede grindweg.  
Negeer bij afsluitboom zijpad links.  Even verder 
passeert u een schuilhut met zitbank (6,4 km).  
Blijf zeer geruime tijd de grind- bosweg RD 
volgen.  Dan loopt u rechts van het laatste fjord.  
Blijf de weg volgen die later een asfaltweg wordt.  
Na geruime tijd steekt u via brug de Louba over.  
Meteen daarna gaat u aan de 3-sprong L (groen).  
Negeer zijweg rechts en steek via brug de 
Gileppe over.  Vlak daarna komt u aan een ruime 
3-sprong L (groen) over de asfaltweg. (Een mooie 
pauzeplek na 8,7 km).  Na enige tijd maakt de weg 
een S-bocht en dan passeert u een zitbank met 
mooi uitzicht op het meer (9,8 km).  Na enige tijd 
bereikt u het punt Trou Malbrouk.   
 

(Hier eindigt de watertunnel Soor-Gileppe. Het water 
van de Soor stroomt via een ronde tunnel met een 

diameter van 2,5 m en een lengte van 2,5 km naar 
het Gileppemeer. In 1952 zijn hier in de tunnel 8 
arbeiders verdronken. Een onweer in de Venen had 
een overvloed aan water in de tunnel veroorzaakt, zie 
herdenkingsplaat aan de muur. In de winter kan het 
water spectaculair spuiten en in de zomer kan het 
een rustige waterstraal zijn) 
 

4.   Volg verder de asfaltweg. Na 100 m gaat u aan 
de 3-sprong L (groen).  De weg buigt naar rechts 
langs het meer en na 200 m neemt u het eerste 
bospad R (geel) omhoog.  Volg na 10 m het linker 
bospad omhoog en boven blijft u RD (witte 
rechthoeken op de bomen) door het bos lopen.  
Het pad stijgt nog eens en boven loopt u RD 
(geel) langs een naaldbos. Volg geruime tijd de 
grindweg. Voorbij stalen afsluitboom gaat u aan 
de 5-sprong bij stenen kruis L.  Na enige tijd ziet 
u rechts een parkeerplaats in het bos. Ga hier 
tegenover scherp L (blauw kruis) over het 
grindpaadje.  Na 20 m gaat u R het bospad 
omlaag.  Voor houten reling gaat u R over het 
grindpaadje.  Blijf het grindpaadje volgen dat een 
S-bocht omlaag maakt.  Aan de T-splitsing gaat u 
R (blauw). Meteen daarna gaat L naar de 
observatie hut (13,4 km).  (Hier heeft u mooi uitzicht 
op het meer en u kunt dieren spotten).   
 

5. U verlaat de hut en ga dan meteen L terug naar 
het hoofdpad, waar u L gaat.   Loop om een 
“hoop” grond op de weg heen en volg de weg.  
Voor  houten vlechtscherm gaat  R. Aan de T-
splitsing gaat u L. Beneden aan de T-splitsing 
gaat R (geel/groen) over de asfaltweg.  Let op! Na 
100 m gaat u bij bordje met blauw kruis R het 
steile bospad omhoog. Na deze klim kunt u boven 
even rusten op de zitbank (14,1 km).  Volg verder 
het blauwe kruis.  Na 100 m gaat u aan de T-
splitsing L over de brede bosweg.  Neem nu de 
eerste bosweg R (rood).  Aan de kruising gaat u  
RD (rood/rood-wit). Na geruime tijd gaat u aan de 
volgende kruising verder RD (rood/rood-wit).  
Volg de weg omhoog. Aan de 3-sprong, met de 
prachtige boomstam uit Petit-Rechain, gaat u L 
(rood-wit/blauw). U passeert een leuk observatie 
punt.  Bij uitkijkpunt gaat u L steil omlaag (rood-
wit).  
 

6. Loop voorzichtig omlaag. Beneden gaat u R 
over de asfaltweg.  Aan de 3-sprong gaat u L de 
stuwdam over langs de imposante leeuw.  (Loop 
aan de rechts over het brede trottoir met rechts mooi 
uitzicht). Waar het brede trottoir voor hoge 
rotswand eindigt, gaat u R de stalen trap omlaag. 
Beneden, waar u nog mooi uitzicht op de 
stuwdam en de leeuw heeft, gaat u L over het 
asfaltpad.  Steek voorbij afsluitboom de  
doorgaande weg over en u komt weer bij de 
brasserie waar u nog iets kunt eten of drinken.  


