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Tijdens deze panoramische dagtocht door de Ardennen wandelt u eerst naar de stuwdam en de prachtige 
burcht Reinhardstein.  Via “avontuurlijke” paadjes  loopt u omlaag naar de beek La Warche en dan loopt u  
door het bos omhoog, met zicht op de 60 m hoge waterval,  naar het dorpje Walk. Dan volgt een mooi stuk 
langs het stuwmeer over avontuurlijke paadjes. Het laatste stuk gaat over leuke paadjes met mooie 
uitzichten.  Bij punt 5 is een terras bij een camping.  Neem voldoende proviand mee.   
 

Startpunt: kerk van Robertville, Rue du Lac 26,  Robertville. 
Naast en achter de kerk is een parkeerplaats. 

 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

14,35 km  4.15 uur  101 m  229 m 
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624. ROBERTVILLE 14,3 km  
 

1.  Met uw rug naar de St. Jozefkerk gaat u R 
omhoog. Meteen daarna aan de 3-sprong gaat u L 
(Rue du Barrage) richting Reinhardstein.  Meteen 
daarna bij het mooie met natuursteen gebouwde 
huis “La Maison du Lac“ gaat u aan de volgende 
3-sprong L (Route des Bains). Na 500 m gaat u 
voorbij huisnr. 22 bij zitbank en wegkruis R (gele 
rechthoek) de grindweg omhoog met even verder 
links beneden het stuwmeer Lac de Robertville.  
Na 700 m bij picknickbank en het rechts boven 
gelegen kerkhof gaat u aan de voorrangsweg L  
omlaag. Negeer meteen bij ijzeren hek smalle 
asfaltweg  omlaag en volg de dalende 
doorgaande met links een muurtje/afrastering.  
Na 200 m waar het betonnen muurtje ophoudt, 
gaat u bij plaatsnaambord Ovifat L het pad 
omlaag met links afrastering. Negeer na 100 m 
beneden bruggetje links over het beekje Quesru 
en volg RD het smalle paadje met links het  
stuwmeer van Robertville. Na bijna 600 m gaat u 
boven aan de doorgaande weg  L omlaag.   
 

2. Bij verkeerslicht en bij de stuwdam gaat u bij 
afsluitboom RD het bospad omlaag richting 
Reinhardstein met meteen  links mooi zicht op de 
55 m hoge stuwdam, die tussen 1924 en 1928 is 
gebouwd. Aan de Y-splitsing gaat u L verder 
omlaag.  Na 50 m gaat u aan de volgende Y-
splitsing R/RD omhoog.  Na 200 m gaat u aan de 
3-sprong R (wit-rood) de stenen trap omhoog en 
loop RD omhoog tussen de rotsen door. Vlak 
daarna gaat u boven RD (wit-rood) het pad 
omlaag. Na ruim 50 m steekt u beneden via 
bruggetje een beekje over en ga dan L de 
grindweg omlaag. Meteen daarna gaat  schuin R 
(wit-rood) het smalle pad omhoog.  
 

(Als u hier de grindweg RD verder  omlaag loopt, dan 
komt u meteen bij de burcht Reinhardstein.  
 

Op de binnenplaats is een uitspanning met terras 
waar u een kop koffie kunt drinken voordat u aan het 
zwaarste en mooiste stuk van de wandeling begint.  
 

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).  
 

Vlak daarna boven, waar u prachtig uitzicht heeft, 
loopt u RD (wit-rood) het smalle pad omlaag. Na 
150 m gaat u schuin L (wit-rood) het smalle pad 
omlaag richting cascade /waterval.  
 

(Hier heeft u prachtig uitzicht op de burcht. Even 
verder heeft u weer prachtig uitzicht op de burcht).    
 

Loop nu voorzichtig het smalle paadje omlaag, 
dat na 150 m links (wit-rood) omlaag buigt. Na 
200 m gaat u aan de T-splitsing R verder omlaag.  
Negeer zijpad rechts. 
 

3. Meteen daarna beneden vlak voor de circa 50 
km lange beek La Warche, een zijbeek van de 
Amblève, gaat u L met rechts de  beek.  Steek de 
houten brug over en loop RD de steile 
(rots)helling omhoog richting cascade. Negeer na 
100 zijpaadje links omlaag en volg RD (wit-rood) 
het smalle stijgende en dalende bospad. 
 

(Hier heeft u links mooi zicht op de burcht en de 60 m 
hoge waterval, de hoogste waterval van België). 
 

200 m verder gaat u aan T-splitsing scherp R (wit-
rood) het smalle bospad omhoog.  Na 100 m bij 
afgesloten grot/vluchtweg kasteel gaat u bij 
wegwijzer RD/R het pad verder omhoog richting 
Walk. Na de volgende 100 m gaat u aan de T-
splitsing R (wit-rood) de bosweg omhoog. Na 200 
m gaat u bij wegwijzer RD (gele ruit) het graspad, 
dat later een veldweg wordt, omhoog. Na 700 m 
gaat u aan de kruising van veldwegen L (rode 
rechthoek/gele ruit) met links mooi uitzicht   Na 
300 m gaat u beneden bij boerderij in het dorp 
Walk RD de asfaltweg omlaag.     
 

4. Steek bij wegkruis en de grote kapel Antonius 
van Padua de voorrangsweg over en loop RD. 
Negeer meteen zijweg links. Meteen daarna gaat 
u bij infobord Vallée de Poncé L de doodlopende 
smalle asfaltweg omlaag met links een pleintje. 
Negeer bijna beneden bij slagboom bospad links. 
Meteen daarna aan de 3-sprong gaat u L (gele 
rechthoek) de brede bosweg omhoog. Negeer 
zijpaden. Na 250 m gaat u boven  aan de 3-sprong 
RD (wit-rood) omlaag  met even verder links zicht 
op het stuwmeer.  Na 300 m passeert u beneden 
aan het stuwmeer, waardoor de rivier La Warche 
stroomt, een picknickbank een mooie pauzeplek 
na 6,5 km.  
 

(Het 62 hectare grote stuwmeer voorziet Malmédy 
van drinkwater en is tevens waterreservoir voor de 
hydro–elektrische waterkrachtcentrale in het 5 km 
verder gelegen Bevercé). 
 

Volg nu geruime tijd het pad, dat later een smal 
bospad wordt, RD (wit-rood/gele rechthoek) met 
links beneden het meer. Na 900 m, einde pad 
langs meer, gaat u R het pad steil omhoog met 
links een spijltjes schutting. Meteen daarna gaat 
u aan de 3-sprong L omhoog met links de 
spijltjesafrastering.  Volg boven RD het pad 
gelegen tussen beukenhaag en afrastering 
weiland.  Aan de doorgaande weg gaat u L 
omlaag.   
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Vlak daarna bij hotel en vlak vóór de brug (Pont 
de Haelen)  gaat u bij infobord schuin R (wit-
rood/blauwe rechthoek) het smalle pad omlaag 
dat vlak daarna beneden naar rechts buigt. Volg 
nu geruime tijd dit paadje met links het meer. Na 
ruim 400 m  buigt het pad  naar rechts (wit-rood) 
met links een inham van het meer.  Aan de 3-
sprong gaat u L het bruggetje over en loop verder 
RD (wit-rood) met links het meer.  Na 150 m loopt 
via “loopplank” het bos in en volg RD het bospad 
door het sparrenbos. 300 m verder loopt u RD  de 
asfaltweg omhoog met rechts de camping.  
(Omhoog lopend passeert u na 150 m links een   
toiletgebouw). 
 

5. Boven aan de 3-sprong bij  receptiegebouw 
van camping Belle-Vue gaat u L (wit-rood) de 
smalle asfaltweg omhoog/omlaag.  (Hier ligt rechts 
een terras, dat alleen in de zomermaanden geopend 
is, een mooie pauzeplek na 8,8 km). Negeer 
zijpaden.  Na 400 m gaat u aan de omgekeerde Y-
splitsing bij zitbank en enkele woningen scherp L 
de asfaltweg omlaag. Beneden steekt via brug La 
Warche over en volg RD de asfaltweg omhoog. 
Negeer zijpaden. Na  ruim 400 m gaat u boven in 
het dorpje Outrewarche tegenover links gelegen 
witte bungalow (huisnr. 7) schuin R (wit-rood) de 
grindweg omlaag met rechts een zwart houten 
gebouw. Beneden volgt u het pad via houten 
vlonders met rechts de snel stromende La 
Warche.  Negeer zijpaden en volg het pad langs 
de beek RD. (Bij houten afzetting RD). Na 300 m, 
waar de beek naar rechts buigt en waar u voor 
een weiland ziet, gaat L het trappenpad omhoog 
en volg het pad met even verder rechts van u het 
weiland.  Ga in de hoek van het bos door de 
nauwe doorgang en steek RD het weiland over 
richting brug. (U verlaat hier wit-rood)  
 

6. Via volgende nauwe doorgang verlaat u het 
weiland en ga dan meteen L de grindweg omhoog 
met rechts beneden een waterstroompje. 
 

(Hier staat een schuilhut. Als  u  hier even R omlaag 
loopt, dan komt u bij zitbanken die aan het water 
staan, een leuke pauzeplek na 10,8 km).   
 

Negeer zijpaden en blijf de stijgende grindweg 
geruime tijd RD volgen. Na 750 m loopt u onder 
het voormalig spoorwegviaduct door en volg de 
grindweg, die na het viaduct links omhoog buigt 

en na 100 m door bomen wordt omzoomd.  Na 
600 m gaat u aan de T-splitsing L de asfaltweg 
omlaag.  Vlak daarna aan de 4-sprong gaat u R 
over het fietspad van de 125 km lange 
Vennbahroute, die van Aken naar het 
Luxemburgse Troisvierges loopt.  
 

(U kunt hier ook het fietspad oversteken en ga dan 
meteen R over het grindpad. Na 150 m bij trap, waar  
boven  infoborden staan, loopt u RD. Ga dan verder 
bij **** in dit punt).  
 

Na 150 m bij infoborden en halteplaats 
Robbertville gaat u meteen voor de 
halteplaats/huisje L de trap omlaag. Beneden 
gaat u R. **** Meteen daarna gaat u L over het 
smalle pad gelegen tussen afrasteringen met 
links een weiland. (Dus niet over het brede pad).  
Negeer zijpaden en blijf geruime tijd het smalle 
pad, dat enkele haakse bochten maakt en na 900 
m bij het beekje Le Rau de Quarreux een veld- 
grindweg wordt, RD volgen   
 

(Na 200 m, waar het pad naar links buigt,  heeft u bij 
mooie 2-stammige boom mooi uitzicht.   
 

Na bijna 400 passeert u 2 klaphekjes en een 
zitbankje.  
 

Waar na 500 m het pad rechts omlaag buigt, 
passeert u enkele mooie haagbeuken).  
 

Na 1,5 km gaat u aan de T-splitsing bij 
garage/loods en brug L de asfaltweg omhoog. 
Meteen daarna gaat u bij elektriciteitstoren R de 
asfaltweg omhoog, die vlak daarna een grindweg 
wordt met rechts mooi uitzicht over het dal van 
Le Rau de Quarreux.  Aan de asfaltweg gaat u 
R/RD omhoog.  Aan de Y-splitsing bij Mariakapel 
(1814) gaat u R omlaag.  25 m voor de 
doorgaande weg gaat u bij doodlopende 
asfaltweg R over het grindpad met links op 
grasveld onder lindeboom staand kunstwerk. 
“vader-moeder-kind”. Bij hotel Relais de Poste 
(nr.16/ met natuursteen gebouwde carréhoeve) 
gaat u R langs de doorgaande weg omhoog.  
 

(Omhoog lopend passeert u na 150 m 
Taverne/L’Auberge du Lac waar u nog iets kunt 
drinken/eten).  
 

U komt weer bij de kerk. 

 

Samenstelling route: Jos Wlazlo en Jan Nobbe. 
 
Auteur: Jos Wlazlo 
 

Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij Wandelgids Zuid-Limburg. Niets van deze wandelroute mag worden 
gekopieerd, verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.   

 

 


