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Tijdens deze heuvelachtige en zeer panoramische Ardennentocht, maakt u een prachtige ronde om het meer van 
Bütgenbach.  U loopt over leuke paadjes langs het meer en dan door het mooie dal van de Warche.  U passeert 
de rand van het dorp Wirtzfeld en dan loopt u omhoog naar een mooi plateau. Dan wandelt u met mooi uitzicht 
omlaag en loopt u nog een mooi stuk langs het meer. Aan het einde loopt u over de bijzondere stuwdam. Neem 
zelf proviand mee, er staan onderweg genoeg zitbanken. De wandeling heeft geen zeer steile hellingen en is dus 
voor iedereen te doen. In het voorjaar bloeit overal de gele brem en in de zomer veel wilde bloemen.  

 

Startpunt: Hotel du Lac, Seestraβe 53, Bütgenbach.  
 

  

 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

15,55 km  4.15 uur  92 m  234 m 
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1.  Met uw rug naar het hotel loopt u vanaf de 
parkeerplaats richting meer, steek de grindweg 
over (Ravel) en ga bij wegwijzer R (geel/blauw) 
over het pad, dat u geruime tijd RD volgt, langs 
de  fietsroute Ravel (Vennquerbahn).  Na 750 m 
loopt u onder het viaduct door.  (Even verder ziet u 
rechts een mooi meertje). Na 1 km gaat u vlak vóór 
de volgende brug L de houten trap omlaag.  
Beneden aan de kruising, bij tunnel, gaat u L het 
bospaadje omlaag, naar de Bütgenbacher See. 
Het paadje buigt naar rechts.  Negeer zijpaadjes 
en u steekt een waterstroompje over. Blijf zo kort 
mogelijk langs (witte pijl 3) het meer en langs de 
leuke strandjes lopen. Volg dan de witte pijl mee 
naar rechts. Aan het einde gaat u bij infobord L 
(geel) over het brede bospad en volg het pad 
langs de slagboom.  Negeer zijpaden en blijf 
geruime tijd het pad RD (geel) langs het meer 
volgen.    
 

2. U passeert het bordje “Zone 12” en blijf de weg 
RD volgen. Achter de rood-witte slagboom gaat u 
het pad omhoog. Aan de asfaltweg gaat u R,  ga 
door de tunnel,  ga dan meteen L de bosweg 
omhoog die naar rechts dan naar links buigt. 
Bijna boven gaat u L (Wit paaltje met nr. 11) over 
het pad met links van u de bosrand. Waar het bos 
links ophoudt, volgt u RD de veldweg met mooi 

uitzicht. Beneden aan de T-splitsing gaat u L.  

Aan de volgende T-splitsing gaat u R de 
asfaltweg omhoog.  Neem de eerste weg L langs 
sparren.  De weg maakt een lus naar rechts en 
dan ziet u rechts de Bütgenbacher See.  Voorbij 
hoge sparren gaat u L (blauw/wit-rood) over de 
veldweg, die u geruime tijd omlaag volgt.  De weg 
buigt naar links (wit-rood) en u loopt door de 
tunnel.   
 

3.  Meteen na de tunnel gaat u L (wit-rood) over 
het graspad met rechts afrastering. U loopt het 
bos in en volg nu zeer geruime tijd RD (wit-rood) 
het bospaadje door het mooie dal  Een eind 
verder passeert u een zitbank.  Het pad buigt naar 
rechts en dan steekt u een beekje over en volg 
het paadje. (Rechts ziet u de kronkelende Warche).  
Aan de asfaltweg gaat u R (wit-rood) en steek de 
brug over. (Hier stroomt de Warche in het meer). 
Meteen na de brug gaat L (geel) over het 
grindpad, dat u  geruime tijd langs het meer volgt.  
Bij wegwijzer en bordje “Zone 10” gaat u R 
(geel/wit-rood) de bosweg omhoog. Na 50 m gaat 
u aan de 3-sprong bij wegwijzer L (geel/wit-rood).  
U komt uit het bos en volg het houten 
knuppelpad en dan het grindpad. 

 
Aan de 3-sprong bij wegwijzer gaat u L (wit-rood).  
 

4. Voorbij brug gaat u 3-sprong, bij wegwijzer en 
zitbank, een prima pauzeplekje na 7 km, R (wit-
rood) over de asfaltweg richting Wirtzfeld.  Aan 
de T-splitsing in Wirtzfeld gaat u  L over de 
veldweg langs het bord “einde bebouwde kom 
Wirtzfeld”.  Na 100 m gaat u R over de veldweg, 
die  u geruime tijd RD volgt. Aan de 3-sprong gaat 
u RD over de asfaltweg langs een huis. Aan de  
T-splitsing gaat u R en na 10 m gaat u L over de 
half verharde weg langs de boerderij. Volg 
geruime tijd de weg omhoog. Boven aan de  
3-sprong loopt u RD over de veldweg langs  
beuken.  Aan de T-splitsing bij wegkruis, zitbank 
en mooi uitzicht op de windturbines gaat u  L 
over de verharde weg, die u geruime tijd RD 
volgt. (Rechts heeft u mooi uitzicht). Aan de  
4-sprong bij zitbank gaat  RD over het begroeide 
graspad. (In het voorjaar en zomer bloeien hier veel 
wilde bloemen).   
 

5.   Aan het einde van het pad gaat u RD over de 
asfaltweg, die u geruime tijd RD volgt. Negeer  
veldweg rechts. U loopt omlaag met mooi uitzicht 
op het meer. Aan de T-splitsing bij zitbank gaat u 
R over de asfaltweg. Bij rotswand gaat u bij 
wegwijzer L (geel) over het graspad. (Hier ligt 
rechts een mooi picknickveldje, een fijne pauzeplek 
na 12 km).  Ga aan het einde R het beekje over en 
volg het bospad. Aan de Y-splitsing gaat u L.  
Aan de 3-sprong, bij bord “Zone 5”, gaat u RD 
(geel).  Volg geruime tijd het pad langs het meer. 
U passeert bij zitbank het bord “Zone 4”. Een 
eind verder bij strandje en infobord gaat u RD 
(geel/wit-rood) langs de slagboom. Aan de  
Y-splitsing gaat u L vlak langs het water en even 
verder passeert u het bord “Zone 2”. Een eind 
verder ziet u links de stuwdam.  Aan de 3-sprong 
bij wegwijzer gaat u L (geel).   
 

6.   Boven gaat  u RD over de asfaltweg  en u 
komt bij de stuw.  Bij de stuw gaat u L de trapjes 
omlaag en steek de stuw over. (Hier bij de stuw ligt 
rechts een restaurant met mooi terras met mooi 
uitzicht over het stuwmeer). Aan de overkant volgt 
u het verharde pad, ga de brug over en ga dan na 
25 m L (wit/rode X) over het pad. Volg het pad 
enige tijd langs het meer en boven loopt het pad 
evenwijdig aan de fietsroute (Ravel)  rechts van u.  
U komt bij het oude treinstation. Ga hier R en ga 
dan meteen L over de fietsroute (Ravel). Na 100 m 
gaat u R terug naar het hotel en parkeerplaats.

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.   


