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Totaal omhoog

16,37 km

5 uur

247 m

381 m

Tijdens deze tocht 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 het
stuwmeer Barrage de Lac Robertville. Hier ligt een Chalet om een kop koffie te drinken (Elk weekend open
en zomervakantie elke dag). Dan begint u aan een schitterend stuk langs de bergbeken Warche, Bayehon
en Ruisseau de Castère. U wandelt langs deze kabbelende beekjes en vele bruggetjes. In de winter met
sneeuw is het een sprookjeswereld.. In punt 4 kunt u pauzeren bij Moulin du Bayehon. In punt 6 kunt u
naar de bierbrouwerij Paek Beer lopen, waar u iets kunt nuttigen. Na 13,5 km komt u bij Natuurparkcentrum
Botrange (geen horeca). 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).
(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 (van 15 nov. tot 15 maart) kunnen de auto's helemaal niet in de buurt geparkeerd worden vanwege het
sneeuwruimen, er is dan ook een parkeerverbod.. De dichtstbijzijnde grote parkeerplaats is dan bij de kerk SaintWendelain (Rue de Boisfagne nr. 4) in Bosfagne/Sourbrodt. Met uw rug naar de parkeerplaats gaat u R (Rue de
Boisfagne). Negeer zijweg. Na 500 m gaat u aan de 4-sprong bij zitbank L (Voie des Hotês). Ga nu verder bij ****
in punt 1).
U kunt ook starten vanaf de parkeerplaats aan de Rue des Charmilles 26, Ovifat, die aan de route ligt. Ga
dan verder bij ^^^^ in punt 1

609. SOURBRODT 16,4 km
1. Met uw rug naar de ingang gaat u L over de
asfaltweg. Aan de T-splitsing gaat u L (Rue de
Bosfagne) en u passeert meteen rechts een
kapel, waarin een wegkruis en groot Mariabeeld
staat. Na 150 m gaat u aan de 4-sprong voorbij
de brug over La Rour/Kleine Rur bij zitbank R
(Voie des Hotês).
(De 165 km lange La Rour/Rur/Roer ontspringt hier
vlakbij op een hoogte van 660 m N.A.P.. Na 15 km
verlaat de rivier, hier ook wel Kleine Rur genoemd,
het Belgische grondgebied en stroomt dan verder
over Duits grondgebied waar vele beken in de rivier
uitmonden. De laatste 21,5 km stroomt ze over
Nederlands grondgebied en stroomt dan in
Roermond in de Maas).
**** Negeer zijpaden en volg geruime tijd de weg
RD met na circa 500 m rechts op afstand het
gebied waar de Roer ontspringt. Na 1 km gaat u
boven aan de T-splitsing bij verkeersspiegel en
fietsknooppunt 79 L (fr. 78) langs huisnr. 15a
omhoog en u passeert 100 m verder rechts een
wegkruis en zitbank. Negeer zijwegen. Na 400 m
steekt u beneden voorzichtig de doorgaande weg
(Rue de Botronge/N676) over en loop RD (fr. 78(
de asfaltweg omhoog en u verlaat Sourbrodt. Na
bijna 150 m gaat u aan de 4-sprong L de
veldweg/bomenlaan omhoog. Na 100 m gaat u,
meteen voorbij de houten stal, aan de 3-sprong R
de veldweg/bomenlaan omhoog, die na 300 m
boven bij woningen in Ovifat een asfaltweg wordt.

(Na 200 m heeft u boven bij weiland links schitterend
uitzicht).
Na 500 m gaat u aan de T-splitsing L (Rue des
Charmilles) langs huisnr. 33 omlaag. Meteen
daarna aan de 3-sprong gaat u RD (fr.78) verder
omlaag. Negeer voor kleine parkeerplaats zijweg
links (Rue des Grumes) omhoog. ^^^^ Negeer
meteen daarna bij wegkruis zijweg rechts omlaag.
Waar na 200 m de dalende weg naar links buigt,
neemt u bij groot muurkruis en bij verbodsbord
de tweede weg R (Rue des Rétons) langs de
mooie met breuksteen gebouwde woning (nr.1)
omlaag. Negeer zijwegen en volg de dalende
asfaltweg, die links omlaag buigt. Na bijna 400 m
gaat u aan de kruising RD (Rue de la Dime).
Negeer meteen zijweg rechts (Rue du Parc)
omlaag. Na ruim 150 m gaat u aan de Y-splitsing
R (Ruelle des Duhons) omlaag.
2. Beneden aan de T-splitsing gaat u R en meteen
daarna aan de 3-sprong gaat u L langs huisnr. 19
de doodlopende smalle asfaltweg omlaag
richting Reinhardstein. Negeer zijwegen en u
passeert enkele leuke optrekjes. Na bijna 500 m
passeert u links de achthoekige Chapelle du
Chêneux/Mariakapel (1898) en meteen daarna
rechts een grote parkeerplaats en loop RD de
smalle weg omlaag Let op! Omlaag lopend steekt
u na 500 m L via houten brug het beekje Ru du
Cheneux over richting barrage

(Als u hier bij bruggetje de grindweg RD verder
omlaag loopt, dan komt u na ruim 50 m bij de burcht
Reinhardstein.
Op de binnenplaats is een uitspanning met terras.
Het kasteel Reinhardstein werd in 1354 gebouwd
door Renaud de Waimes en was de woning van vele
families. Tijdens de Franse Revolutie (1795 –1798)
werd het kasteel volledig vernield en vervolgens in
1969 volledig heropgebouwd. De burcht is de hoogst
gelegen burcht van België. Vlak bij de burcht stort de
waterval van Reinhardstein zich in de Warche. U
komt daar straks langs).
Nu begint de wandeling pas echt! Loop na de
brug het pad omhoog. Na ruim 50 m gaat u
boven aan de 3-sprong RD omlaag. Vlak daarna
gaat u na trapje L (blauwe en groene rechthoek)
het smalle pad, dat een breder pad wordt,
omlaag/omhoog. Negeer zijpaden. Na 600 m gaat
u boven voorbij picknickbank (6,7 km) met mooi
zicht op de Barrage Lac de Robertville en bij
zitbank R (groene en blauwe rh) over de 55 m
hoge stuwdam, die tussen 1924 en 1928 is
gebouwd en met links mooi uitzicht op het
stuwmeer. Meteen na de stuwdam gaat u R
(groene rh) over de parkeerplaats naar “Chalet du
Barrage” waar u binnen of op het terras iets kunt
drinken. (Buiten het zomervakantie alleen in het
weekend open).
3. Achter het chalet gaat u RD (wit-rood/groene
en blauwe rh) over het pad. Negeer zijpaden en
blijf het pad RD (wit-rood) boven door de bosrand
volgen.
(Na circa 300 m ziet u rechts, afhankelijk van
jaargetijde, de burcht Reinhardstein).
Na 500 m, bijna 100 m voorbij het bord “Forêt de
la Warche”, gaat u aan de 3-sprong R (wit-rood)
omlaag. (U verlaat de blauwe en groene rh).
Beneden aan de 3-sprong bij wegwijzer gaat u
RD/L het grindpad omhoog richting Nez (Neus)
Napoléon.
(Hier ligt rechts de
grot/vluchtweg kasteel).
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50 m verder gaat u boven RD (extra trail) het pad
omlaag en even verder heeft u rechts mooi zicht
op de Burg Reinhardtstein. Aan de T-splitsing
gaat u L (wit-rood) omlaag en na 30 m ziet u
rechts de 60 m hoge smalle waterval van
Reinhardstein, de hoogste waterval van België.
Na 100 m steekt u beneden via brug zonder
leuning de Warche over en volg het pad (witrood) met links de beek, een zijbeek van de
Amblève. Aan de 3-sprong bij breder pad loopt u
RD (wit-rood) omlaag met links de met stenen
bezaaide beek. (Na 600 m passeert u links een
picknickbank).
4. Negeer na 800 zijpad rechts omhoog en steek
vlak daarna via de brug “Pont Benoit Servais” de
Ruisseau de Bayehon over, die hier vlakbij in de
Warche stroomt. Meteen na de brug gaat u R bij
wegwijzer en de gedenksteen aan Benoit Servais

blz 3 van 4
R (wit-rood) het grindpad omhoog met rechts de
beek. Volg nu geruime tijd het stijgende pad door
het prachtige dal van de Bayehon. Na 400 m gaat
u aan de 3-sprong, met voor u boven een zitbank,
R (wit-rood) omlaag en steek via brug of
stapstenen de beek over en volg verder het pad
met links de beek.
150 m verder bij
doorwaadbare plaats gaat u links en ga dan
meteen R de brug met leuning over en ga L (witrood) het pad verder omhoog met links de beek.
Bijna 150 m verder steekt u L (wit-rood) de
volgende brug over en volg het pad met rechts de
beek. Negeer zijpaden. Na 200 m steekt u de
volgende brug over en volg het pad (rode rh/witrood) met links de beek.
(Na 300 m passeert u rechts een picknickbank (9,5
km)).
Na bijna 800 m bij wegwijzer en de inrit naar de
Moulin du Bayehon (< 1800) gaat u aan de 4sprong RD (wit-rood) de grindweg omhoog.
(Hier bij de Moulin de Bayehon kunt u binnen of het
leuke terras pauzeren).
5. Steek 200 m verder bij brug voorzichtig in de
bocht de doorgaande weg over en loop RD over
de bosweg. Vlak daarna aan de Y-splitsing gaat u
bij houten afsluitboom en bord “Forêt
communale de Malmédy” L (rode rh) met links
nog steeds de Ruisseau de Bayehon. Steek na
bijna 100 m bij doorwaadbare plaats via
stapstenen of brug/trap de beek weer over en
loop RD met rechts de beek. 300 m verder bij
watervalletje gaat u de brug over en loop verder
RD met links de beek. Na 200 m aan de 3-sprong
bij bordje “Le G’Hâster”, wegwijzer en brug gaat
u R (wit-rood/gele rh) over de houten brug en dan
loopt u RD met rechts het beekje Ruisseau de
Castère, dat hier in de Bayehon stroomt. Na 250
m gaat u R (wit-rood) de brug over en volg verder
het stijgende pad met links de beek. Steek na
ruim 50 m de volgende brug over en loop verder
over het pad met rechts de beek. Na 50 m wordt
het pad een stijgend pad en u verlaat even de
beek. Negeer zijpaden. Let goed op de wit-rode
markeringen. 200 m verder steekt u een
waterstroompje, in de zomer soms slecht te zien,
over en volg verder RD het smalle pad.
6. Na 50 m bij stalen kabel van lift steekt u de
houten brug met leuning over en ga L over het
pad met links weer de Ruisseau de Castère. Bij
steile grashelling gaat u L/RD met links de
bosrand. Aan de 3-sprong, einde grashelling,
gaat u bij zitbankje RD (wit-rood) over het bospad
met rechts de beek. Steek na ruim 150 m R (witrood) de brug over en loop RD via boomwortels
het pad steil (even) omhoog.150 m verder steekt
u via stapstenen de beek over. Negeer zijpaden
en volg RD (wit-rood) het stijgende smalle
bospad. Negeer na 300 m brug rechts en loop
verder RD (wit-rood) met rechts het beekje. Steek
na 250 bij picknickbank en afvalbak de bosweg
over en loop RD (wit-rood) het pad langs het
trimparcours/Parcours de Santé omhoog.

Na bijna 50 m gaat u RD over het houten
vlonderpad
omhoog en loop dan het brede
trappenpad omhoog. Vlak daarna gaat u L over
de brug en volg het pad (wit-rood/blauwe rh).
Vlak daarna aan de 4-sprong gaat u L (witrood/blauw rh/groene pijl) het smalle grindpad
omhoog verder langs de het trimparcours. Na
bijna 400 m gaat u aan de Y-splitsing L omhoog.
(U verlaat het trimparcours). 50 m verder gaat u
boven R (blauwe rh) over de brede grindweg. Na
50 m gaat u bij bord “Forêt communale de
Waimes” scherp L (wit-rood/gele rh/FcW228) het
grindpad omhoog en volg geruime tijd het rechte
stijgende grindpad.
(Als u hier RD verder over de grindweg loopt en na
100 m L gaat, dan komt u meteen bij brouwerij Peak
Beer. Hier kunt u binnen of op het prachtige
achterterras iets eten of een van de speciaal bieren
nuttigen. Open van woensdag t/m zondag. Tijdens de
Belgische schoolvakanties elke dag open en dat
geldt ook voor Belgische feestdagen).
Na 600 m aan de kruising bij wilduitkijkhut gaat u
RD verder omhoog. (Kijk hier even achterom).
Negeer na 250 zijpad links.
7. Meteen daarna aan de asfaltweg voor speeltuin
en bij fietsknooppunt 50 en infobord gaat u R
omhoog.
(U kunt hier het Natuurparkcentrum Botrange
bezoeken. Ga dan L en meteen daarna gaat u R over
de parkeerplaats. Binnen staan ronde de open haard
zitbanken. U kunt er echter niets eten of drinken).
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Aan de doorgaande weg gaat u L en meteen
daarna steekt u via zebrapad R de weg over. Ga
dan L over het pad en meteen daarna aan de 3sprong gaat u bij wit-rode afsluitboom en bord
“Forêt communale de Waimes” R (wit-rood/fr.51)
de grindweg omlaag. Aan de T-splitsing gaat u R
(geel rh/fr.80) de bosweg omlaag.
(Als u hier L gaat, dan heeft u na 30 m, meteen
voorbij infobord, prachtig uitzicht over de Hoge
Venen/ Fagne Walonne. Zeker even gaan kijken.
De route volgend heeft u na 200 m mooi uitzicht).
Na bijna 500 m, voorbij wit-rode afsluitboom,
buigt de grindweg naar rechts. Let op! 200 m
verder gaat u L (Sentier du Souvenir) het smalle
bospad omlaag richting Sourbrodt met rechts een
weiland en links hoge afrastering. Beneden aan
de
T-splitsing,
met
links
een
wit-rode
afsluitboom, gaat u R de verharde weg omlaag.
Na 50 m gaat u L (Sentier du Souvenir) het
bospad omlaag. Aan het einde van het bospad
gaat u RD de asfaltweg omlaag. Aan de 5-sprong
bij wegkruis in Sourbrodt gaat u RD de asfaltweg
verder omlaag met links in weiland een rij mooie
haagbeuken. Negeer doodlopende weg rechts.
Vlak daarna aan de kruising gaat u R omlaag en u
passeert mooie optrekjes. Bijna beneden gaat u
na 500 m, vlak voor de kapel met wegkruis en
groot Mariabeeld, L (Coin du Bois) en u komt 50
m verder aan de 3-sprong rechts weer bij het
startpunt.
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