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Gps afstand: 17000m
Looptijd: 4.15
Hoogteverschil 233m

blz 2 van 3

Tijdens deze dagtocht door de Ardennen wandelt u eerst over goed begaanbare wegen naar het dorp
Ovifat en dan naar de prachtige gelegen burcht Reinhardstein. Dan begint de wandeling pas echt en loopt
u naar de Barrage de Lac Robertville met stuwmeer. Hier ligt een Chalet om een kop koffie te drinken (Elk
weekend open en vakanties elke dag). Dan begint u aan een schitterend stuk langs de bergbeken Warche,
Bayehon en Roussou de Castère. U wandelt door prachtige dalletjes met kabbelende beekjes en vele
bruggetjes. In de winter met sneeuw is het een sprookjeswereld. Na 13,5km komt u bij Natuurparkcentrum
Botrange, hier is een lunchroom (maandag gesloten). Loop in de winter met stokken en neem snowsteps
mee voor onder de schoenen, de paadjes kunnen dan ijzig zijn. Neem ook voldoende proviand mee.
Ondanks het hoogteverschil hoeft u nergens een steile helling op, het omhoog lopen langs de beekjes
merk je bijna niet. Na veel regenval kan het erg nat en zwaar zijn, houd daar rekening mee!

Startpunt: B&B La Petite Roer, Rue du Coin du Bois 4 Sourbrodt. (Tel :0032-80228240.
(Neem de snelweg Luik – Verviers – Saarbrücken. Voorbij Verviers neemt u de afslag Baraque Michel en volgt u
de bordjes Baraque Michel. U passeert Signal de Botrange en dan komt u in Sourbrodt.

(Parkeer niet bij de B&B maar in de Rue de Bosfagne (Dit is de straat waar je als eerst naar toe wandelt). In de
winter ( zeg maar 15 november tot 15 maart) kunnen de auto's helemaal niet in de buurt geparkeerd worden
vanwege het sneeuwruimen, er is dan ook een parkeerverbod.. De dichtsbijzijnde parkeerplaats is dan bij de kerk
in Sourbrodt.).

609. SOURBRODT 17km
1. Met uw rug naar de ingang gaat u L over de
asfaltweg. Aan de T-splitsing L. Aan de kruising
met zitbank R. Volg nu geruime tijd deze weg tot
aan de T-splitsing in de bebouwde kom, hier L
langs huisnr. 15a.
Aan de kruising met de
verkeersweg RD de asfaltweg in (rood). Aan de
kruising met een veldweg L de laan met bomen
omhoog langs een houten stal. Meteen voorbij de
stal R de bosweg in.
Volg dan verder de
asfaltweg langs wat huizen. Aan de T-splitsing L
langs huisnr. 33. Negeer 2 zijwegen links en aan
de 3-sprong met wegkruis RD. Aan de kruising
RD door de Rue des Rétons. Aan de 3-sprong bij
huisnr. 1 RD.
Negeer de doodlopende weg
rechts. Aan de kruising RD door de Rue de la
Dime en negeer meteen de zijweg rechts. Aan de
Y-splitsing R (Ruelle des Duhons).
2. Aan de T-splitsing R en meteen aan de 3sprong L de doodlopende weg in richting
Reinhardstein. Negeer zijwegen en volg de weg
omlaag. U passeert een kapel en parkeerplaats.
Volg de weg helemaal omlaag tot u links een
bruggetje ziet en rechts een trap. (U kunt hier even
RD lopen naar de burcht Reinhardstein. Elk weekend
geopend voor een rondleiding). Ga hier L het
bruggetje over en volg het trappenpad omhoog.
Nu begint de wandeling pas echt! Loop omhoog
(wit/rood). Boven negeert u een zijpaadje links.
Ga
RD
het
trapje
af
en
meteen
L
(blauw/rood/groen). Negeer een zijpad scherp
rechts omlaag en volg blauw/rood en geel.
Negeer ook een zijpad scherp links omhoog. Aan
het eind komt u bij de Barrage Lac de Robertville

(Picknickbank) (6,7km). Hier R de stuw over met
links mooi uitzicht op het stuwmeer. Meteen na
de stuw gaat u R naar het houten chalet waar u
wat kunt drinken.
3.
Ga achter het chalet het wandelpad in
(wit/rood en groen). Negeer een zijpaadje links
omhoog en volg wit/rood. Als u uit het bos komt
heeft u rechts schitterend uitzicht op de burcht.
Bij een groen bordje op de boom buigt het pad
rechts omlaag (wit/rood). Beneden steekt u een
waterstroompje over en ga RD het bospad
omhoog (wit/rood). Aan de 3-sprong RD richting
Cascade (groen). Aan de T-splitsing L (groen).
Beneden steekt u via de brug de Warche over en
volg het pad langs de beek (groen). Aan de 3sprong met een breder pad RD langs de beek
(groen/rood/blauw en wit/rood). We blijven langs
de met stenen bezaaide beek lopen en passeren
een picknickbank.

4. Negeer een zijpad rechts omhoog en steek via
de brug de Bayehon over. Meteen na de brug R
het pad omhoog (rood en blauw). Volg nu
geruime tijd het pad door het prachtige dal van de
Bayehon. U komt bij de houten brug met links

boven een zitbank. Ga de brug over en volg
verder de beek. Bij een doorwaadbare plaats
gaat u even links en dan R de brug over. Volg
enige tijd het pad en neem de eerste brug L
(wit/rood, rood en groen). We lopen links van de
beek. U passeert weer een brug en volg het pad
L ( rood en groen). U passeert een picknickbank
(9,5km). Blijf de beek volgen en bij een huis komt
u aan een 3-sprong met wegzwijzer, hier RD over
de grindweg (wit/rood). Bij de brug komt u aan
de verkeersweg.
5. Steek de weg over en ga RD de bosweg in
langs de beek. Na 30m aan de Y-splitsing L langs
de beek. Steek bij een doorwaadbare plaats via
de brug of stenen de beek over en loop links van
de beek. Bij een watervalletje de brug over en
loop verder rechts van de beek. U komt aan de
3-sprong met wegwijzerpaal en brug. Ga hier R
(blauw) over de houten brug en loop langs de
beek Roussou de Castère. Neem de eerste brug R
(wit/rood) en loop verder rechts langs de beek.
Neem de eerste brug L en loop verder links langs
de beek. Let op! Na 50m neemt u het paadje
schuin L omhoog (blauw). Let goed op de
wit/rode en blauwe markeringen. Bij een
doorwaadbare plaats steken we de beek over en
we lopen verder rechts van de beek. U komt uit
voor een skihelling.
6. Hier L langs de bosrand. Ga via het bruggetje
het bos in en volg het bospad (wit/rood en
blauw). Neem de eerste brug R en loop RD de
steile helling omhoog (wit/rood en blauw). Neem
de eerste brug L en loop verder links langs de
beek. Let goed op de markeringen op de bomen.
Steek de beek over, meteen L (wit/rood en blauw)
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en loop weer rechts langs de beek. Na 50m L de
brug over en loop links langs de beek. Negeer bij
de 3-sprong de brug rechts en loop RD (wit/rood
en blauw). We komen aan een kruising met
bosweg en picknickbank. Hier RD over een
trimparcours.
Na 50m L over een houten
vlonderpad en de trap omhoog. Kort daarna L
over de brug en volg het pad (wit/rood en blauw).
Aan de bosrand komt u aan een kruising voor een
weiland, hier L (wit/rood en blauw). Aan het eind
bij een brede weg R (blauw). Neem na 50m het
eerste pad scherp L (wit/rood en blauw). Volg
geruime tijd de rechte weg omhoog en aan de
kruising met een bosweg RD. Loop RD naar de
asfaltweg.
7.
We komen bij het Natuurparkcentrum Botrange
dat u kunt bezoeken, er is ook een lunchroom. (Ga
dan even L en dan R de parkeerplaats op). Hier R
over de asfaltweg. Aan de T-splitsing even L en
na 10m bij het zebrapad R de weg oversteken. Ga
even L over het voetpad en dan aan de 3-sprong
R langs de rood-witte slagboom (wit/rood).
U
komt aan een T-splitsing. (Als u hier even L gaat
heeft u na 30m een mooi uitzicht op de Hoge Venen).
Hier R door de bosweg. Aan de 3-sprong met
mooi panorama R aanhouden langs de bosrand
(geel+). Neem het eerste pad L (geel+). Aan de
T-splitsing met rood-witte slagboom R (geel+).
Aan de Y-splitsing L het bos in (geel+). Let op!
Aan de 3-sprong met wegwijzerpaal gaat u R naar
de rechts gelegen weg en volg deze naar L. Aan
de 5-sprong met wegkruis RD over de asfaltweg.
Negeer de doodlopende weg rechts. Aan de
kruising R (geel/blauw). Neem na enige tijd de
eerste weg L (Coin du Bois). U komt weer bij het
beginpunt.
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Wandelen met een PAUZE in een GEZELLIG KROEGJE: www.kroegjesroutes.nl

