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Tijdens deze panoramische dagtocht door de Ardennen wandelt u eerst naar de stuwdam en de prachtige
burcht Reinhardstein. U daalt af naar de beek Warche en dan loopt u omhoog naar het dorpje Walk. Dan
volgt u een prachtig stuk langs het tuwmeer over avontuurlijke paadjes. Het laatste stuk gaat over leuke
paadjes met mooie uitzichten. De wandeling is prima geschikt als gezinswandeling. Op het klimmetje bij
de burcht na zijn er geen steile hellingen en is de route gemakkelijk te lopen. Er zijn leuke picknickplekjes.
Bij punt 5 is een terras bij een camping. Neem voldoende proviand mee.
Startpunt: kerk van Robertville, Rue du Lac 26, Robertville.
(Neem de snelweg Luik – Verviers – Saarbrücken. Neem afslag Malmedy).
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624. ROBERTVILLE 14,3 km
1. Met uw rug naar de St. Jozef kerk gaat u R.
Aan de 3-sprong gaat u L (geel/blauw) richting
Reinhardstein.
Vlak daarna gaat u aan de
volgende 3-sprong L (geel/Route des Bains).
Voorbij huisnr. 22 gaat u aan de 3-sprong bij
zitbank en wegkruis R (geel) de grindweg
omhoog). (Vlak voor woning heeft u links uitzicht op
de stuwdam). Aan de voorrangsweg gaat u L
omlaag. Negeer smalle weggetje links omlaag
naar het waterbassin. De weg buigt links om het
waterbassin heen. Waar het betonnen muurtje
ophoudt, gaat u L (geel) het pad omlaag. Volg nu
enige tijd het leuke paadje langs het stuwmeer
van Robertville.
(Het 62 hectare grote stuwmeer voorziet Malmédy
van drinkwater en is tevens waterreservoir voor een
hydro – elektrische centrale in Bevercé.. De 55 m.
hoge dam werd gebouwd in 1928. Het is een
toeristisch trekpleister voor watersporters. In februari
2010 heeft men het meer bijna volledig laten
leeglopen voor onderhoud).
Boven aan de doorgaande weg gaat u L.
2. Aan de 3-sprong bij de stuwdam gaat u bij
afsluitboom RD over het bospad Aan de Ysplitsing gaat u L. (Dus niet omhoog). Na 50 m.
gaat u aan de volgende Y-splitsing R
(geel/blauw/rood). (Dus niet omlaag). Aan de 3sprong bij trapje en bord “Reinhardstein” gaat u
R (wit-rood) omhoog. Boven gaat u RD (wit-rood)
het pad omlaag langs de reling. Steek na
bruggetje schuin links de grindweg over en loop
RD (rood/blauw/groen) het steile paadje omhoog.
(Als u hier aan de grindweg L omlaag loopt, dan komt
u bij de burcht Reinhardstein. 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. Met
zijn 60 meter verval is het meteen ook de hoogste
waterval van België).
Boven heeft u prachtig uitzicht en volg verder het
pad. (Vlak voordat links een dennenbos begint, heeft
u links mooi uitzicht op de burcht). 10 Meter verder
gaat u schuin L (wit-rood) het pad omlaag. (U
passeert nog een punt waar u mooi zicht heeft op de

burcht). Negeer zijpaden en volg het zigzaggende
pad (wit-rood) omlaag.
3. Beneden vlak voor de beek de Warche, een
zijbeek van de Amblève, gaat u L langs de beek.
Steek de brug over en loop RD de steile helling
omhoog. (Boven heeft u weer mooi uitzicht op de
burcht en de waterval). Negeer zijpaadje links
omlaag. Aan de Y-splitsing gaat u R (groen) het
pad omhoog. Boven aan de 3-sprong bij bordje
“Cascade” gaat u R (wit-rood/ groen/geel)
omhoog. Negeer zijpad links en volg het pad
omhoog langs een gekapt bos (2015). Boven aan
de 3-sprong bij wegwijzers gaat u RD (geel) over
de veldweg richting Walk. Na geruime tijd heeft u
ter hoogte van een loods links mooi uitzicht over
het dal. Aan de kruising van veldwegen gaat u L
(rood/geel). Negeer inrit links naar de loods.
Voorbij boerderij volgt u RD de asfaltweg. De
asfaltweg buigt rechts omlaag naar de
voorrangsweg en het kerkje van Walk.
4. Steek de voorrangsweg over en loop RD.
Meteen daarna gaat u L over de doodlopende
weg. Negeer veldweg links. Aan de verharde 3sprong gaat u L. Negeer meteen zijpaden en volg
de brede bosweg RD omhoog. Boven aan de 3sprong gaat u RD (wit-rood). Na enige tijd
passeert u een picknickbank bij het meer, een
mooie pauzeplek na 6,5 km. Volg nu geruime tijd
RD (wit-rood) het pad langs het meer. Aan het
eind gaat u R langs de schutting steil omhoog.
(Dus niet scherp rechts over het grindpad!). Volg
boven RD het pad. Aan de doorgaande weg gaat
u L. Vlak vóór de brug gaat u schuin R (wit-rood/
blauw) het pad omlaag. Volg geruime tijd dit
leuke paadje langs het meer. Dan buigt het pad
naar rechts (wit-rood) langs een inham. Aan de 3sprong gaat u L het bruggetje over en loop verder
RD (wit-rood) langs het meer. U loopt even langs
een weiland en dan volgt u het bospad met hoge
bomen. Loop dan rechts naar de asfaltweg. Loop
aan de asfaltweg RD (blauw) langs de camping.
5. Boven aan de 3-sprong bij toiletgebouw gaat u
L (blauw) over de asfaltweg. (Hier ligt rechts een
terras, een mooie pauzeplek na 8,8 km). Voor het
eerste huis rechts, gaat u schuin L door het
weiland omlaag. (U snijdt zo de hoek af maar u kunt
bij hoog gras ook de eerste weg L nemen). Aan de
asfaltweg gaat u L. Steek de brug over en volg de
weg omhoog.

Boven tegenover links gelegen witte bungalow
(huisnr. 7) gaat u schuin R (wit-rood) de veldweg
omlaag.
Beneden volgt u de houten
knuppelpaadjes
langs
het
water.
Bij
stroomversnelling buigt het pad links een trap
omhoog. Aan het eind bij de bosrand gaat u RD
het weiland in en loop RD richting de brug.
6. Aan de grindweg en schuilhut gaat u L (witrood/blauw). (U loopt dus links van het beekje. U
kunt hier even R naar de zitbanken aan het water
lopen, een leuke pauzeplek na 10,8 km). Aan de 3sprong RD (wit-rood/rood) richting Warche.
Boven negeert u graspad links en loop onder het
viaduct door. Aan de 3-sprong, met rechts mooi
uitzicht, gaat u L (blauw). Aan de T-splitsing gaat
u L (blauw) over de asfaltweg. Aan de kruising
gaat u R over het verharde fietspad. (U kunt hier

blz 3 van 3
ook het fietspad oversteken en ga dan meteen R
over het grindpad. Bij “vervallen” trap, waarbij
infoborden staan, loopt u RD. Ga dan verder bij ****
in dit punt). Bij infoborden, net vóór stenen
stalletje, gaat u L de trap omlaag. Beneden gaat
u R. **** Meteen daarna gaat u L over het pad.
(Rechts ligt een privédomein). Waar het pad naar
links buigt, heeft u bij mooie tweestammige boom
mooi uitzicht. U passeert 2 klaphekjes en volg
het pad met mooi uitzicht. Negeer inrit links naar
weiland. Na enige tijd loopt u langs een beekje.
Aan de 4-sprong bij bruggetje gaat u RD langs de
beek. Aan de verharde T-splitsing gaat u L. Na 20
m. gaat u R langs de elektriciteitstoren.
stroomtoren. U loopt nu langs een prachtig
beekdal. Aan de asfaltweg gaat u R. Negeer
zijweg links. An de T-splitsing gaat u R terug naar
de kerk.
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