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Deze Ardennentocht bestaat uit 2 verschillende helften. De eerste helft wandelt u over avontuurlijke 
paadjes langs kabbelende bergbeekjes. U passeert talloze bruggetjes en enkele schuilhutten.  Ook 
passeert u 2 restaurants. De tweede helft is panoramisch en u loopt over veldweggetjes met mooie 
uitzichten rond het dorp Creppe. Het laatste stukje passeert u enkele fraaie Ardense villa’s.  Neem ook zelf 
proviand mee. Er staan genoeg zitbanken onderweg. Deze route is voor iedereen goed te doen die goed ter 
been is.   
 

http://www.wandelgidsardennen.nl/
http://www.wandelgidszuidlimburg.com/


 

Startpunt: Villa Spa, Rue de la Sauvenière 111, Spa.  Tel  06-30465559. Villa Spa is een prachtige 
groepsaccommodatie voor gezelschappen zoals familie, bedrijf, vereniging etc.  
 

U kunt ook starten bij restaurant Source de Barisart, Rue de Barisart 295, Spa en dan na bijna 9 km  
pauzeren in het centrum van Spa waar u naar toe moet lopen (700 m).  Vanaf de parkeerplaats bij het 
restaurant loopt u naar het restaurant en ga dan R  over het verharde pad door de tuin richting Source met 
links het restaurant.  Ga dan verder bij **** in punt 4. 
 

 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

13,32 km  4 uur  190 m  375 m 
 

 

680. SPA 13,3 km  
 

1. Met uw rug naar de achterkant van de villa gaat 
u R de asfaltweg omlaag.  Na 50 m gaat u scherp 
L (Rue Chelui) omhoog.  Aan de 3-sprong loopt u 
bij aardig optrekje RD (Rue Chelui) verder 
omhoog. Na 300 m gaat u voorbij Villa Minette 
(huisnr. 370) R over de (verharde) grindweg, die 
na 100 m een stijgende bospad wordt met rechts 
de  beek La Picherotte. Na 150 m voorbij op pad 
liggende boom en bij stalen pijp steekt u R het 
betonnen bruggetje over en ga dan meteen L 
verder omhoog met links de beek.  Na 200 m, aan 
het eind van links gelegen weiland, volgt u bij 
bordje “Privé” op boom het bospad verder RD 
met rechts op afstand achtertuinen van 
woningen.      
 

2. Bij infobord en einde van asfaltweg  gaat u bij 
wit-rode afsluitboom RD  (blauwe rechthoek) en 
dan steekt u meteen L via brug Pont Gérard Dagly 
de beek Le Picherotte over.  
 

(U kunt hier ook bij zitbank RD (Promenades des 
Artistes/wit-rood) lopen. Negeer na 50 m bruggetje 
links en loop RD (wit-rood/blauwe rh) omhoog met 
links de beek. Ga nu verder bij **** in dit punt).  
 

Vlak na de brug gaat u R (blauw rh) het steile 
smalle bospad omhoog. Na bijna 50 m gaat u 
boven aan de T-splitsing R (blauwe rh) het 
bospad omlaag met rechts beneden de beek. 
Steek na 50 R het knuppelbruggetje Pont Frans 
van Genesen  over en ga  L (wit-rood/blauwe rh) 
het pad omhoog met links de beek. **** Na bijna 
200 m voorbij zitbank steekt u L het 
knuppelbruggetje Pont Ivan Hugue over  en ga 
dan meteen  R omhoog met rechts de beek.  
 

(Blijf de marekeringen wit-rood en blauwe rechthoek 
volgen. Na 150 m passeert u een zitbank).  
 

Na 300 m steekt u het knuppelbruggetje Port 
Daniel Bourdouxhe over en passeert u meteen 
een schuilhut met zitbank. 100 m verder steekt u 
de Pont Joan Dethier over. Bijna 50 m verder 

steekt u de Pont Jo van Seylbergh over en ruim 
50 m verder steekt u de Pont Gilbert Renson over. 
Vervolgens steekt u een bruggetje zonder naam 
over en loop RD verder omhoog met rechts de 
beek. (U verlaat hier wit-rood). Na bijna 100 m gaat 
u boven aan de asfaltweg bij bord La Picherotte R 
de asfaltweg omhoog. Na 10 m meteen voorbij 
afrastering van waterpompstation gaat u L 
(groene rh) het pad omhoog met links de bedding 
van beek en rechts even de asfaltweg.  Na 200 m 
bij afrastering loopt RD (groene rh) richting 
huisje. Meteen voorbij het huisje gaat u L (groene 
rh) en steekt u via “bruggetje“ een greppel over. 
Negeer zijpaden en volg RD het stijgende pad met 
links een greppel.   
 

(U loopt hier over het terrein van Arboretum de 
Tahafagne. Even verder passeert u rechts enkele 
sequoiadennen).  
 

3. Na 300 m gaat u aan de T-splitsing R het pad 
omlaag met links afrastering/smalle asfaltweg. (U 
verlaat de markering van de groene rechthoek). 
Negeer zijpaden. Aan de volgende T-splitsing bij 
gedenksteen, infobord en stal gaat u L door het 
klaphek.   
 

(U verlaat hier het terrein van Arboretum de 
Tahafagne). 
 

Aan de smalle asfaltweg gaat u R (geel kruisje) 
via wit-rode afsluitboom omlaag. Beneden bij 
infobord gaat u L de brede asfaltweg omhoog.  
Na. 250 m, vlak vóór brug en bij bord “Rau du 
Pendu”, gaat u R (groene rh) het bospad omlaag 
richting Pouhan Pia met links het beekje 
Ruisseau du Pendu. Na 100 m passeert u een 
schuilhut en de bron Pouhon Pia en volg het 
dalende pad langs de beek.  
 

(Het water van de bron is afkomstig  van het Veen 
van Malchamps en is ijzer- kolzuurhoudend). 
 

 

http://www.villaspa.nl/


 

Ruim 300 m verder steekt u via houten brug de 
beek over en volg verder het dalende bospad.  
300 m verder voorbij volgende brug steekt u de 
doorgaande weg over en loopt u RD (groene rh) 
het bospad omlaag met links de beek.  Na 200 m 
steekt u het houten bruggetje over  en volg 
verder RD (groene rh) het pad verder langs de 
beek.   
 

4. Steek de volgende asfaltweg over en loop RD 
(groene rh) het bospad omlaag en u steekt weer 
een houten brug over. Bij stenen brug gaat u L de 
asfaltweg omlaag.  Na 400 m  bij het links gelegen 
restaurant “Source Bârisart” (Rue de Bârisart 
295)  gaat  u L over het verharde pad door de tuin 
richting Source met links het restaurant. **** U 
komt bij de bron Barisart, die voor het eerst in 
1438 werd genoemd/zie infopaneel en die nu bij 
het restaurant is gelegen en waar een zitbank 
staat. Loop bij de bron RD en dan gaat u L het 
bospad omhoog met rechts de beek Ruisseau 
Meyerbeer en een groot landhuis, gelegen in 
grote tuin. Even verder steekt u het 
knuppelbruggetje over en volgt u het stijgende 
bospad met rechts de beek. Negeer (verdwenen) 
bruggetje rechts naar ingang van ijskelder (1880). 
Steek het volgende knuppelbruggetje over. 
Meteen daarna  aan de T-splitsing gaat u R 
(Promenade Meyerbeer/groene rechthoek) verder 
omhoog.   
 

(Meyerbeer was een bekend musicus en van 1829 
tot 1860 geregeld bezoeker van Spa).   
 

Steek 100 m verder R de houten brug over en ga 
dan meteen L (groene rh) het bospad langs de 
zitbank omhoog met links de beek. Steek na 250 
m de volgende knuppelbrug over en volg verder 
het stijgende bospad met rechts de beek. Na 150 
m passeert u een zitbankje, ga het 
knuppelbruggetje Le Pont de la Chevre  over en 
volg verder het stijgende pad met links de beek.  
100 m verder, einde ruig pad, loopt u via houten 
knuppelpad verder omhoog. Steek 150 m verder 
bij zitbank, een genietplekje, de beek over en loop 
de van “rotsen” gemaakte trap (“de trap van de 
profeet”) omhoog. Meteen daarna bij volgende 
zitbank loopt u RD verder omhoog met rechts 
beneden de beek. Voorbij volgende zitbank  gaat 
u R (groene rh)  verder omhoog. Steek na 50 m 
via betonnen bruggetje de beek over en loop bij 
zitbank RD (groene rh) verder omhoog. Na 50 m 
steekt u L (groene rh) de volgende betonnen brug 
over en loop RD verder omhoog.  
 

5. Bij restaurant La Géronstère gaat u bij wit-rode 
afsluitboom en verbodsbord  R (rode rh) over de 
licht stijgende bos- grindweg.  
 

(Als u hier bij het restaurant rechts van het terras 
omlaag loopt, dan komt u bij de bron  Pouhain de la 
Géronstère. De bron werd in 1559 voor het eerste 
genoemd. In de 17e eeuw werd de bron druk 
bezocht. Tsaar Peter de Grote zou hier genezen zijn 
van maag en dramklachten).   
 

Aan de 3-sprong gaat u R (rode rh) omlaag.  
Negeer zijpaden. Na bijna 600 m gaat u aan de 3-

sprong L omlaag. (U verlaat de rode rh).  Negeer 
zijpaden. Na 300 m gaat u aan de kruising van 
boswegen RD verder omlaag. Negeer zijpaden en 
volg RD de rechte bosweg. Na 400 m gaat u aan 
de 3-sprong RD. 100 m veder aan de 4-sprong 
gaat u L omhoog.  
 

(U kunt hier ook RD lopen. Vlak daarna aan de 
volgende 4-sprong gaat u L omhoog. Aan de 4-
sprong bij zitbank gaat u RD (wit-rood/rode rh). Ga 
dan verder bij **** in dit punt). 
 

Na 50 m gaat u aan de 4-sprong bij zitbank L (wit-
rood/rode rh) met rechts een greppel. ****  Let op!  
Na 50 m gaat u R. (U verlaat de rode rh). Vlak 
daarna aan de 3-sprong bij wit-rode afsluitboom 
gaat u RD over het pad/veldweg gelegen tussen 
weilanden. (Links boven ziet u een grote veestal). 
Boven bij houten wegkruis gaat u L de asfaltweg 
omlaag met voor u mooi uitzicht.  Na ruim 50 m 
gaat aan de 4-sprong bij ijzeren hek R het pad 
gelegen tussen haag en afrastering omhoog.  
Boven aan de kruising loopt u RD het pad 
omlaag. (Rechts ziet u de St. Jozefkerk in het dorp 
Creppe).  Aan de 4-sprong bij houten wegkruis 
gaat u RD de asfaltweg omhoog en ga dan 
meteen R (wit-rood) het pad omhoog met links 
boven het sportcomplex van  Creppe en rechts 
het dorp Creppe.   
 

6.  Beneden aan de kruising gaat u RD.  Beneden 
aan de T-splitsing gaat u R (Route de L’Ermitry) 
de asfaltweg omlaag.  Beneden aan de T-splitsing 
voor huisnr. 58  in Creppe gaat u L (Chemin du 
Wérihay). Vlak daarna gaat u aan de Y-splitsing 
met doodlopende weg R (Chemin du Wérihay) de 
asfaltweg omhoog. Waar na 100 m de asfaltweg  
naar rechts buigt, gaat u  bij wegkruis RD de 
grindweg omlaag, die 50 m verder bij inrit van 
woning een stijgende veldweg wordt. Negeer 
meteen zijpad rechts omhoog en even verder 
heeft u links prachtig uitzicht.  Aan de kruising 
gaat u RD de veldweg omhoog. (Even verder ziet u 
links beneden een grote boerderij). Boven bij 
woningen  gaat u L (Chemin du Wérihay) de 
smalle asfaltweg omlaag.   
 

(Een eindje verder passeert u links het stenen 
herinneringskruis aan Alexander Heynen Schmitz, 
die hier op 5 maart 1918 op 50-jarige leeftijd 
plotseling overleed).  
 

Aan de T-splitsing bij waterpompstation Creppe 
gaat u R en meteen daarna aan de T-splitsing bij 
wegkruis en verkeersspiegel gaat u L (Rue de 
l’Eglise) omlaag.  (Loop rechts van de weg over het 
pad).  Na 100 m gaat u aan de 3-sprong R 
(Promenade de Walque) omlaag met voor u 
prachtig uitzicht en u passeert meteen rechts 
(nr.12) een aardig optrekje  Na de volgende 100 m 
gaat u L (Promenade de Walque) langs huisnr. 15 
verder omlaag.   
 

7. Negeer 100 m verder bij dikke eik bospad 
rechts en volg RD (wit-rood) de smalle asfaltweg, 
gelegen tussen hagen, omlaag die 150 m verder 
een dalend bospad wordt. Negeer zijpaden.  



 

Na 800 m gaat u beneden in Spa R (Rue de 
Bârisart) de asfaltweg omhoog.  Na 150 m gaat u 
voorbij huisnr. 176 L de grindweg/smal pad 
omhoog.  Na bijna 100 m gaat u boven aan de 4-
sprong RD (Chemin Haparin) omhoog.  Aan de 
kruising gaat u RD (Chemin Haparin) de 
eenrichtingsweg omhoog. Negeer zijwegen. Na 
bijna 300 m gaat  neemt u boven aan de 4-sprong 
de tweede weg L (Boulevard Rener) richting Spa.  
Let op! Meteen daarna gaat u R en meteen daarna 
bij  verbodsbord gaat u L (Avenue de la Bovière/ 
fietsroute 17) en u passeert enkele fraaie villa’s. 
Na bijna 400 m gaat u aan de  4-sprong  RD 
(Avenue de la Bovière) de grindweg omhoog.  
Steek na 150 m de smalle asfaltweg over loop  RD 
over de grindweg, die meteen daarna bij huisnr. 
33 een (gras)pad wordt dat ruim 50 m verder  
links omlaag buigt en een smal dalend pad wordt.  
Steek de asfaltweg over loop bij de witte kapel 
Chapelle de la Roch (1792/zie infobordje) het 
steile bospad voorzichtig omlaag. Na 150 m gaat 
u beneden aan de asfaltweg L omlaag. Aan de T-
splitsing gaat u L  omlaag.  Aan de volgende T-
splitsing gaat u R omhoog en na 50 m u komt 
links weer bij de villa.  
 
Als u naar het centrum van Spa wilt lopen (700 
m), ga dan hier aan de T-splitsing L. Negeer 
zijwegen en blijf RD omlaag lopen.  
 

(Even verder passeert u links de Waux-hall, een 
voormalige speelzaal (casino) uit 1770. Het gebouw 
heeft ook nog de functie gehad van o.a. militair 

ziekenhuis, weeshuis, stadsmuseum  bibliotheek en 
school). 
 

Na 300 m aan de T-splitsing bij doodlopende 
spoorrails/treinstation Spa - Géronstère gaat u R 
omlaag. Negeer zijwegen. Voorbij de Eglise Saint 
Remacle (circa 1880) komt u beneden in het 
centrum bij de “pouhon Pierre le Grand” (16e 
eeuw), de beroemdste bron van Spa, die  te 
bezoeken.  
 

Als u hier aan de doorgaande weg L gaat dan 
passeert u even verder links het grote 
Casinogebouw met de mooie tuin en even verder 
het mooie grote monumentale voormalig 
badhuis/Bains  (1868-2003). Voorbij het badhuis 
steekt u RD het zebrapad over en loop RD.  
 

(Rechts aan de overkant van de doorgaande weg ziet 
u het grote oorlogsmonument dat tevens een 
herinnering is aan de  het 4e Regiment Lanciers, dat 
sinds het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog in 
1944 in Spa verblijft).  
 

Na 50 m gaat u L (Place du Monument) over de 
klinkerweg/voetgangerszone met links horeca/ 
terrassen en rechts in het parkje een groot  
oorlogsmonument. Hier meteen op de hoek ligt 
de broodjes zaak Point-Chaud, een bekende 
keten in Wallonië.  
 
 
 
 

Samenstelling route: Jan Nobbe. 
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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.   

 
 

 

 
 

 

 


