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Verslagen  >  Spa - Malmédy - Trois Ponts

Spa - Malmédy - Trois Ponts

Trippen langs de GR 573, GR 56, GR 14

Verslag van Yanick B, 11 oktober 2010.

(Leuven) – Spa – Malmédy (26,6km)

Op zaterdagochtend stond iedereen klaar in Leuven station om 8u15. Eén overstap en ongeveer 2u later staan we in
Spa. We dalen af naar het bekende Spa-Casino waarlangs we ook nog het Spa Thermenhotel passeren. Er is een lift
die de berg in ongeveer een minuut overwint. Wij kiezen aan de wandelboom voor het VVV-kantoor voor het pad dat
omhoog zigzagt. Na enkele keren onder de liftbaan door te wandelen komen we op hoger terrein. Het weer zit zeer
goed mee en de zon schijnt. Het is dus al vlug zweten. De bomen verloren in de voorbije week duidelijk heel wat
van hun bladeren. Het is een mooi tafereel. Aan de baden van Spa, boven op de heuvel en uitkijkend over het
gelijknamige stadje, worden wat foto’s genomen van het uitzicht dat we hebben.

De groep trekt weer op gang en we gaan langs de thermen door en komen langs een kerkhof. Daar gaan we weer de
bos in en na enkele meters kruisen twee wegen en blijkbaar ook enkele GR-routes. We schakelen over op de *GR 573
*en keren precies terug. Gelukkig draait de weg weer en komen we zo langs heel wat grote huizen. Een
monumentaal gebouwtje staat precies verloren in het bos maar er valt toch nog wat te zien.

Als we verdergaan lopen we aan de rand van het bos en zien we naast ons mooi over diverse weilanden. De
combinatie van zon, herfsttaferelen, een leuke groep en het snel opvolgen van uitkijkpunten is gewoon perfect.
Fotocamera’s flitsen af en toe, omdat het nodig is of omdat de handleiding nooit gelezen werd. Niet veel later

Beschrijving
Spa ligt op de grens tussen de Ardennen en de
Hoge Venen. Het ligt niet zo ver van Luik en is
een bosrijk gebied waartussen af en toe velden
liggen. Het glooiende landschap zorgt voor
enkele fysieke uitdagingen. Je kan gevarieerde
routes uitstippelen in deze streek.

Geschatte totale afstand
Spa - Malmédy: 26,6km
Malmédy - Trois Ponts: 20,6km
Totaal: 47,2km
Stijgen: 809m
Dalen: 818m

Kaarten
In volgorde: Topografische kaarten van het NGI:
49(3-4), 49(7-8), 50(5-6), 50(1-2)

GPS coordinaten vertrekpunt
50.492409 (lat), 5.866206 (lng)

Deelnemers
Annelies, Cynthia, Katja, Maryna, Tina,
Christophe, Koen, Pieter, Wim, Yanick

Reisdatum 
van 09 oktober tot 10 oktober 2010

Type van de activiteit
Wandelen

Moeilijkheidsgraad
Eenvoudig. Goede conditie vereist.
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dalen we vlot en komen aan het Lac de Warfa, een plek waar veel wandelaars en vissers te vinden zijn.

We wandelen langs de linker oever om dan terug een dun bospadje op te lopen. Hier krijgen we het eerste beekje
dat we moeten oversteken. Het Bois de la Hé du Pouhon gaat over in de Hé de Sart langs het beekje Wayai. De
route wordt soms wat versperd door kaphout maar daar vond Annelies die de kop nam vlug een oplossing voor. We
stijgen op een dun paadje langs weilanden en kijken rechts van ons tegen een steile helling aan om zo via een
baantje in Sart te komen. Hier houden we middagpauze aan het fonteintje bij het kerkplein. We hebben nu
ongeveer 8,3 km in de benen.

Na een kort stukje fout te lopen, natuurlijk steek ik het op de signalisatie, wandelen we tussen de velden en de
koeien. Als we via een brug de autosnelweg overstekken hebben enkele koeien de vrijheid gevonden en willen er
gebruik van maken. Spijtiggenoeg versperren ze onze weg maar als we naderen bewegen ze toch wat. De boer
probeert ze terug in onze richting te jagen maar door de tien personen die passeren zijn de koeien, incl. stier, toch
wel gedesoriënteerd. Na deze kleine heisa komen we in Croupets du Moulin waar toch wel een aardige B&B staat.



We dalen nu snel en steil aar de vallei van de Hoëgne. Deze volgen we een heel stuk langs het Bois Roslin. Zo
geraken we aan de Passerelle de Belle-Hé. Een heel mooi stuk langs beekjes en heel wat op en neer langs de
heuvelflanken later, komen we in Hockai. We nemen even een doorsteek via de verharde weg en vlakbij Nâpire
draaien we na een korte pauze terug een bospadje op om de laatste 4km af te akkeren. Langs het beekje Maret
wandelen we op de GR 56. Het is hier ook al wat modderiger dus we lopen lekker zacht.

Op de kaart beginnen we nu vlug te vorderen. En het is nodig want de groep begint duidelijk
vermoeidheidsverschijnselen te vertonen. De warmte en het stijgen en dalen werd wat onderschat. We lopen vrij
hoog en merken dat ook wanneer we twintig meter de diepte in kunnen gapen. Na het passeren van enkele brugjes
komen we aan de grote weg naar Malmédy, zo komen we tot in Bevercé. Aan de jeugdherberg is het duidelijk druk.
Een groep van een of andere landelijke gilde, motorfans die naar een cross gingen kijken, enz.



Na een verkwikkende douche trekken we naar Malmédy city voor een lekkere maaltijd. Ik heb iedereen aan het
watertanden gekregen over een leuk en lekker restaurant op de grote markt in Malmédy maar helaas pindakaas zijn
de meeste restaurants volzet. We hebben alle restaurants bezocht en gelukkig was er in ééntje plaats voor 10. Rond
22u40 kon er nog een ijsje van bij de Italiaan aan de overkant vanaf en trekken we naar onze slaapplek.

Malmédy – Trois Ponts (20,6km)

Om 7u30 gaat de wekker en om 8u komt de groep mondjesmate de ontbijtruimte binnensijpelen. Om 8u20 zit het
bomvol en is er een lawaai… niet te doen. Iedereen eet zijn buikje rond en om 9u10 kunnen we op weg. In Malmédy
gaan we via een mooie *brug de Warche *over.

Een heel stuk lopen we door het centrum om dan voor heel de trip de GR 14 te volgen. Na een tijdje is het weer
landelijker maar nog steeds verharde weg. Langzaam stijgt het pad en komen we langs een uitzichtspunt, en wat
voor één. Uitzicht over wei met paarden, een vallei om u tegen te zeggen en waar de rivier beneden ook nog een
glimp van zich laat opvangen.



! http://farm5.static.flickr.com/4110/5067965951_fbdc5936a4_z.jpg!

We lopen nu langs een halfverhard pad naar beneden. Uiteindelijk komen we aan een brugje dat de Warche
oversteekt. Daar pauzeren we. Na de pauze gaan we onder de autosnelweg door in het gehuchtje Warche, duidelijk
genoemd naar de rivier die er langs stroomt. Bos en weilanden wisselen elkaar nu vaak af. Het stijgen en dalen ook
en zo komen we uiteindelijk weer langs de rivier. Pieter test zijn nieuwe schoenen, maat 48, in de rivier. En content
dat hij is. Ik zing het deuntje van the Love Boat want zijn boten van schoenen varen bijna weg.

Als we in Stavelot achter de abdij passeren eten we wat aan de brug over de Amblève. Er staan heel wat banken
en ook een tank. We hebben nu ongeveer 13km afgelegd. En hup daarna mogen we weer stijgen. We zien ineens een
huisje staan vlakbij Les Sept Montagnes: uitzicht over de vallei, mooi vee en wat een architectuur, prachtig wonen
gewoon. Een serieus stukje stijgen achter de kiezen en dan staan we in Aisomont. Nu is het dalen tot in Trois Ponts
gelukkig want de voeten willen niet bij iedereen even goed mee. Een stukje verharde weg en dan is het weer
bospad. De dames weten een voorsprong te slaan en via de walkies houden we contact. Koen en ik komen aan *een
uitkijktoren *en nemen de tijd om de omgeving op te nemen.



De dames lopen voorop en we maken een wedstrijdje van de ETA. Wij krijgen gelijk want de dames lopen verkeerd.
Als Koen en ik beneden aan de weg staan te wachten zien we de rest van de bende door de bos afdalen: recht naar
beneden. Toch wel tien minuten later zijn we terug samen. Zo geraken we uiteindelijk aan het station van Trois
Ponts.

Het is 14u49 als we op de trein stappen. Om 17 zijn we thuis, al terugkijken op de mooie tocht. Niet veel later
staan de foto’s op facebook en zijn ook al de eerste commentaren verschenen. Die moderne media he.

Conclusie
Leuke route, zeer afwisselend. Zowel qua uitzichten als reliëf. Mooie natuur en veel bospaden.

VERVOER:
Spa is goed bereikbaar met de trein, vanuit Leuven ben je er op 2u. Trois Ponts-Leuven is ongeveer hetzelfde in afstand. Het
station in Trois Ponts is wel niet open.

OVERNACHTEN:
De jeugdherberg van Malmédy is een grote jeugdherberg. Ze zijn momenteel aan het vernieuwen maar dat merk je niet echt.
Het ontbijt is serieus lekker en de kamers hebben vaak sanitair op de kamer. Er zijn ook grotere groepskamers en dan is het
sanitair op de gang. De jeugdherberg ligt op 20min. stappen van het centrum van Malmédy.

BEVOORRADING:
Zowel in Spa als Malmédy kan je heel wat winkels vinden. Vooral langs de grotere invalswegen. In Malmédy is er een colruyt
dus die is langer open.

BEWEGWIJZERING:
De route is goed voorzien van GR-markering. Dit vanaan het station in Spa tot in Trois Ponts. Je moet wel af en toe opletten
dat je niet overgaat op een verkeerde GR want er zijn een drietal kruisingen.

Reacties

Marie-Rose Nelissen op 20 oktober 2010 om 11:04

Zeer mooie foto’s en wat een schrijverstalent. 
Dit kan voor velen een motivatie zijn om dezelfde wandeling te doen of om deze omgeving te
verkennen. 
Doe verder met het delen van je ervaringen en prachtige wandelingen.
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